ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 5 DE JULIOL DE 2007

Sant Celoni, 5 de juliol de 2007
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 20:40 hores del
vespre, en primera convocatòria i sota la presidència de l’alcalde Francesc
Deulofeu Fontanillas, a l'objecte de portar a terme una sessió extraordinària del
Ple de l'Ajuntament, les regidores Josefa Lechuga Garcia, Laura Costa Olivé,
Magalí Miracle Rigalós, Julia de la Encarnación Gómez i Montserrat Vinyets
Pagès, i els regidors Jordi Cuminal Roquet, Carles Mas Lloveras, Miquel Negre
Sánchez, Marià Perapoch Valls, Joan Castaño Augé, Jordi Arenas Vilà, Josep
Capote Martín, Josep M. Bueno Martínez, Raül Casado Jiménez, Miquel Vega
Vega i Albert Ventura Rovira, assistits pel secretari de la corporació José Luis
González Leal i amb la presència de l’interventor accidental Joan Muntal Tarragó.
Abans d’iniciar-se la sessió, el Sr. alcalde ofereix la paraula al públic assistent
per si algú vol comentar alguna qüestió relacionada o no amb l’ordre del dia
d’avui.
Atès que ningú fa ús de la paraula, es procedeix a tractar els punts continguts a
l’ordre del dia.
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE
LA CORPORACIÓ MUNICIPAL.
El Sr. alcalde pregunta als regidors si volen formular alguna observació a l’acta de
la sessió de constitució de la nova corporació municipal, l’esborrany de la qual s'ha
distribuït per correu electrònic a tothom. En no formular-se cap objecció, per
unanimitat, s'acorda l’aprovació de la referida acta.

2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA FIXACIÓ DEL DIA, L’HORA I LA
PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE.
El Sr. alcalde explica que en aquest punt es proposa que el Ple municipal es
reuneixi, amb caràcter ordinari, el tercer dijous de cada dos mesos, iniciant-se
les sessions a les 21:00 hores. S’intentarà mantenir fixa aquesta periodicitat per
tal que els grups polítics i els diferents regidors puguin organitzar els seus
calendaris i agendes personals.
Després d’aquesta intervenció i atès que,
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Celebrades el passat dia 27 de maig de 2007 les Eleccions Locals convocades pel
Reial Decret 444/2007, de 2 d’abril, un cop constituïda la Corporació municipal
es fa necessari procedir, d'acord amb la legislació vigent i amb el Reglament
orgànic municipal, a l'establiment de la periodicitat de les sessions del Ple.
De conformitat amb el que disposa l’article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 98 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, el Ple pot celebrar sessions ordinàries i extraordinàries,
havent de celebrar-se les sessions ordinàries del Ple amb una periodicitat
mínima de dos mesos.
Per tot això, de conformitat amb el que disposa l'article 38 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, aprovat per
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en concordança amb l'article
46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i
amb allò que disposa el Reglament orgànic municipal, a proposta de l’Alcaldia,
per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
1. Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació tindran lloc el
tercer dijous no festiu de cada dos mesos, a les 21 hores, en la sala de sessions
de l'Ajuntament, o lloc habilitat a l'efecte.
2. Establir que la primera sessió ordinària del Ple de la Corporació es celebrarà el
dia 19 de juliol de 2007.
3. Facultar el senyor alcalde per suspendre la celebració dels Plens ordinaris
com a conseqüència dels períodes vacacionals, quan això no menyscabi la gestió
dels assumptes municipals; així com per posposar o avançar la celebració de les
sessions ordinàries del Ple, dins del mateix mes de la celebració, quan el dia fixat
sigui festiu.
4. Comunicar aquest acord a tots els regidors afectats i als directors dels
diferents serveis municipals, per al seu coneixement i efectes.

3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CREACIÓ ¡ COMPOSICIÓ DE LES
COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS.
El Sr. alcalde explica que es proposa la creació de dues Comissions informatives
(la de Serveis Comunitaris i la de Serveis Personals), cada una de les quals
estarà formada per 3 regidors del grup municipal de CiU, 3 regidors del grup
municipal del PSC i 1 regidor del grup municipal de la CUP.
Intervé el Sr. Arenas i diu que el grup municipal del PSC veu bé que es
conformin aquestes dues comissions, però voldria demanar que, com a grup
polític majoritari en aquesta Corporació, se’ls permeti presidir-ne una d’elles.
Creiem –diu- que això afavorirà una major transparència i permetrà un millor
control democràtic de la gestió. Així s’ha fet en altres municipis i, de fet, el
Reglament orgànic municipal, en el seu article 124, ho contempla. Tenim el
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compromís verbal dels regidors de la CUP que sembla que, en principi, també hi
estan d’acord.
Pren la paraula la Sra. Vinyets i manifesta que, en primer lloc, desconeixen si la
delegació de la presidència de les Comissions informatives correspon fer-la en
aquest moment o s’ha de fer posteriorment quan ja estiguin constituïdes. Estem
d’acord –diu- que aquesta mesura pot fomentar la transparència i la participació,
si bé també volem dir que en tots els anys d’Alcaldia del Sr. Castaño això no s’ha
fet mai. Nosaltres ara estem d’acord en que els dos partits amb més nombre de
vots es reparteixin la presidència de les dues comissions, si bé cal recordar que
durant tots aquests anys això no ha estat així. Però, com que sembla que anem
cap a un canvi, amb unes noves maneres de fer, amb una participació i una
implicació de tothom en els afers públics, acceptaríem que una comissió estigués
presidida pel Sr. Deulofeu i l’altra per un representant del PSC. També volem
remarcar que no és la nostra voluntat entrar en tacticismes polítics i que no
pretenem que això sigui una manera d’entrebancar les coses, sinó que això es
faci en ares a la participació i la transparència democràtica.
El Sr. Arenas, per al·lusions, indica que si en anteriors legislatures no s’havia
delegat la presidència de les Comissions informatives en cap regidor de l’oposició
va ser perquè tampoc mai no s’havia demanat. Això també s’ha de tenir en
compte.
Intervé el Sr. alcalde i diu que, si no ho té mal entès, en principi és potestat de
l’Alcaldia decidir qui ha de presidir cada una de les Comissions informatives. Per
tant, no és un assumpte que s’hagi de sotmetre en aquest moment a votació
dels diferents grups municipals. Certament aquesta potestat l’ha tinguda el Sr.
Castaño en els darrers 18 anys, sense que mai hagi optat per buscar aquesta
transparència que ara tant defensa. Considero –diu- que la veritable
transparència democràtica ve donada per l’equilibri de forces polítiques en el si
de les pròpies comissions, en les que es sotmeten a debat els diferents punts
que s’han d’incloure a l’ordre del dia del Ple. Si es produeixin discrepàncies
respecte d’algun tema, el pes de cada grup polític queda molt ben establert en el
si de la comissió a l’hora de votar i prendre decisions.
Cal tenir en compte –continua el Sr. alcalde- que de cara a la bona gestió,
organització, funcionament i planificació dels Plens i de les Comissions
informatives, és molt millor que la presidència i, per tant, la convocatòria i
formació de l’ordre del dia de les comissions es faci des del propi equip de
govern. No és un problema de manca de transparència, sinó de facilitar la
dinàmica de treball. Aquest és un debat que crec que probablement l’haurem de
tenir quan es constitueixin les Comissions informatives per tal de copsar entre
tots els grups polítics quina decisió final es pren. Potser el Sr. secretari ens pot
fer algun aclariment sobre els aspectes legals d’aquesta qüestió...
Pren la paraula el Sr. secretari i explica que la presidència de les Comissions
informatives és una potestat nata de l’alcalde president de l’Ajuntament; i
aquesta condició és delegable en algun dels regidors de la Corporació. L’alcalde
no pot, però, delegar la presidència en el regidor que ell vulgui, sinó que, en tot
cas, la Comissió informativa li ha de proposar, d’entre el seu si, a un regidor per
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ser president. Malgrat això, és voluntat del president decidir si delega o no en
aquesta persona, perquè la potestat és seva i no se li pot imposar la delegació.
El Sr. Castaño diu que, si no recorda malament, l’anterior legislatura es va iniciar
amb la constitució de tres Comissions informatives, i després es va passar a
dues. En una d’elles es va escollir el regidor de l’equip de govern que va semblar
idoni perquè l’alcalde d’aquell moment li delegués la presidència. Jo crec –diuque els temps han canviat i a Sant Celoni també... Tenim l’experiència d’altres
ajuntaments, com ara el de Barcelona, on de 8 Comissions informatives, 4 són
presidides pel govern municipal i 4 per forces politiques que no governen.
Considero que això és una mostra de maduresa democràtica i, si al nostre
municipi la presidència recau en algun dels membres del grup municipal del PSC,
el que hem de fer és no entorpir, sinó al revés, entrar en l’engranatge de
funcionament eficaç i transparent. Aquesta és la nostra intenció i per això
formulem aquesta demanda.
El Sr. Deulofeu indica que les diferents opinions ja han quedat exposades. Com a
alcalde –diu- recullo els comentaris i les reflexions que s’han fet. I, en qualsevol
cas, ens emplacem al dia que es reuneixin les Comissions informatives per
prendre, en aquell moment, la decisió que es cregui oportuna.
El Sr. Arenas diu que entenem, doncs, que hi ha la voluntat de ...
El Sr. Deulofeu puntualitza que entenem que es recullen les reflexions i que se’n
farà una anàlisi posterior.
El Sr. Castaño manifesta que els membres del grup municipal del PSC
s’abstindran en la votació perquè, malgrat que consideren positiva la creació de
les dues Comissions informatives, veuen que en la voluntat manifestada pel
president de la corporació no hi ha concreció, sinó indecisió, a la petició del grup
socialista de presidir una de les dues Comissions informatives, malgrat que
s’hagi deixat la porta oberta perquè se’n parli a la primera reunió que es celebri.
Per tant –diu- el nostre vot serà d’abstenció.
La Sra. Vinyets diu que els dos regidors de la CUP votaran afirmativament
perquè entenen que legalment és el que toca avui: constituir les Comissions
informatives. Segons el Reglament orgànic municipal haurà de ser posteriorment
quan es decidirà qui les presideix, sempre amb el benentès que es reculli la
voluntat que ha estat avui explicitada.
El Sr. alcalde indica que els regidors del grup municipal de CiU també hi votaran
a favor.
Després d’aquestes intervencions i atès que,
Celebrades el passat dia 27 de maig de 2007 les Eleccions Locals convocades pel
Reial Decret 444/2007, de 2 d’abril, un cop constituïda la Corporació municipal,
es fa necessari procedir, d'acord amb la legislació vigent i amb el Reglament
orgànic municipal, a la creació i determinació de la composició de les Comissions
Informatives de caràcter permanent d'aquest Ajuntament, amb l'objecte de
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dotar-lo d'òrgans complementaris de caràcter assessor, per fer efectiu el dret
que l'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local i els articles 48.2 i 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,
atorguen a tots els grups municipals integrants de la Corporació.
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 la 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.
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, de conformitat amb el que disposa l’article 60 de 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 l’Alcaldia, per 9 vots a favor de les senyores Lechuga, Costa i
Vinyets i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre, Perapoch i Ventura, i amb
8 abstencions de les senyores Miracle i de la Encarnación i dels senyors Castaño,
Arenas, Capote, Bueno, Casado i Vega, el Ple municipal ACORDA:
1. Crear les següents Comissions informatives:
Denominació

Serveis comunitaris

Serveis personals

Àmbits
¾ Administració General i Oficina d’Atenció al Ciutadà
¾ Economia
¾ Desenvolupament
¾ Espai Públic
¾ Esports
¾ Entorn
¾ Sostenibilitat
¾ Comunicació
¾ Seguretat Ciutadana
¾ Comunitat
¾ Cultura
¾ Ciutadania
¾ Joventut
¾ Habitatge
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2. Determinar que cada Comissió informativa estigui integrada per regidors dels
diferents grups polítics de manera proporcional a la seva representativitat a
l’Ajuntament.
3. 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.
4. Determinar la següent composició per a cada una de les Comissions
informatives:
Denominació

Serveis Comunitaris

Serveis Personals

Membres titulars
Carles Mas Lloveras
Miquel Negre Sánchez
Marià Perapoch Valls
Joan Castaño Augé
Josep M. Bueno Martínez
Josep Capote Martín
Albert Ventura Rovira
Laura Costa Olivé
Dolors Lechuga Garcia
Jordi Cuminal Roquet
Jordi Arenas Vilà
Magalí Miracle Rigalós
Julia de la Encarnación Gómez
Montserrat Vinyets Pagès

Membres suplents
Laura Costa Olivé
Josefa Lechuga Garcia
Jordi Cuminal Roquet
Miquel Vega Vega
Julia de la Encarnación Gómez
Raül Casado Jiménez
Montserrat Vinyets Pagès
Carles Mas Lloveras
Miquel Negre Sánchez
Marià Perapoch Valls
Raül Casado Jiménez
Josep Capote Martín
Miquel Vega Vega
Albert Ventura Rovira

5. 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 Junta de Govern Local 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.
6. Determinar que les Comissions informatives actuaran en règim de vot
ponderat segons el següent barem:
• PSC .......................................................................................8 vots
• CiU ........................................................................................7 vots
• CUP .......................................................................................2 vots
7. Aquestes Comissions celebraran reunions ordinàries de caràcter bimensual,
d'acord amb el règim de sessions establert pel 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.

4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CREACIÓ ¡ COMPOSICIÓ DE LA
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.
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Celebrades el passat dia 27 de maig de 2007 les Eleccions Locals convocades pel
Reial Decret 444/2007, de 2 d’abril, un cop constituïda la Corporació municipal,
es fa necessari procedir, d'acord amb l’article 48.1.c) i l’article 58 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 amb el Reglament orgànic municipal, a
la creació i determinació de la composició de la Comissió Especial de Comptes.
D’acord amb l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals i l’article 7 del Reglament orgànic municipal, cal que l’Ajuntament, dins
dels trenta dies següents a la sessió constitutiva, estableixi la composició de la
Comissió Especial de Comptes.
És per això que, a proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, el Ple municipal
ACORDA:
1. Crear la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Sant Celoni.
2. Determinar que la Comissió Especial de Comptes estigui representada per un
membre de cada grup polític municipal, aplicant-se el sistema de vot ponderat
segons el següent barem:
•
•
•

PSC .......................................................................................8 vots
CiU ........................................................................................7 vots
CUP .......................................................................................2 vots

3. Designar el senyor alcalde com a president nat de la Comissió de Comptes,
tot i que es podrà delegar la presidència efectiva en un altre membre, a proposta
de la pròpia comissió.
4. Determinar la següent composició per a la Comissió Especial de Comptes:
Grup
PSC
CiU
CUP

Membres titulars
Joan Castaño Augé
Carles Mas Lloveras
Albert Ventura Rovira

Membres suplents
Josep Manuel Bueno Martínez
Marià Perapoch Valls
Montserrat Vinyets Pagès

5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE
LA CORPORACIÓ EN DIVERSOS ÒRGANS COL·LEGIATS.
El Sr. secretari procedeix a llegir la part dispositiva de la proposta.
Pren la paraula el Sr. Arenas per fer constar que des del grup municipal del PSC,
per ser la llista més votada a la Batllòria, proposen com a president del Consell
de Poble de la Batllòria al Sr. Josep Capote Martín, tal i com marquen els
Estatuts del Consell de Poble.
Després d’aquestes intervencions i atès que,
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Celebrades el passat dia 27 de maig de 2007 les Eleccions Locals convocades pel
Reial Decret 444/2007, de 2 d’abril, un cop constituïda la Corporació municipal,
es fa necessari procedir a designar els representants de l’Ajuntament de Sant
Celoni a diferents òrgans col·legiats.
D’una banda, cal nomenar els representants de la
Compensació, a les Associacions Administratives
Escolar Municipal, als Consells Escolars dels centres
Comissió de seguiment per al trasllat de la indústria
Consell de Poble de la Batllòria.

Corporació a les Juntes de
de Cooperació, al Consell
educatius del municipi, a la
Derivados Forestales SA i al

Es fa necessari també nomenar els representants de la Corporació als òrgans de
govern dels ens següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundació Alfons Moncanut
Fundació Acció Baix Montseny
Associació per a la Defensa Forestal Forestec
Federació d’Associacions de Defensa Forestal del Vallès Oriental
Consorci Localret
Consorci per a la Normalització Lingüística del Vallès Oriental
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
Consorci de Turisme del Vallès Oriental
Xarxa Local de Serveis Socials d’Atenció Domiciliària
Comitè Local de la Creu Roja a Sant Celoni
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona
Consorci de Comunicació Local
Associació de Municipis pel Transport Urbà
Consorci per a la Televisió Digital Terrestre
Consell Coordinador del Parc Montnegre Corredor

Per tot això, a proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
1. Nomenar representants d’aquesta Corporació en els òrgans col·legiats que
s’indiquen, les persones que a continuació s’expressen:
Juntes de Compensació
Boscos del Montnegre
Can Coll
Cal Batlle
Nord Cementiri (P-17)
Can Caseta 1 (UASU-34)
Royal Park

Josefa Lechuga Garcia

Associacions Administratives de Cooperació
Torrent de Tayeda (P-10)

Marià Perapoch Valls

Marià Perapoch Valls
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Comissió de seguiment i estudi per al trasllat de la indústria
“Derivados Forestales SA”
Francesc Deulofeu Fontanillas
Pel grup municipal de CiU
Marià Perapoch Valls
Joan Castaño Augé
Pel grup municipal del PSC
Josep Capote Martín
Pel grup municipal de la CUP
Montserrat Vinyets Pagès

Comissió tècnica de seguiment per al desmantellament de la indústria
“Derivados Forestales SA”
Pel grup municipal de CiU
Marià Perapoch Valls
Pel grup municipal del PSC
Josep Capote Martín
Pel grup municipal de la CUP
Montserrat Vinyets Pagès

Consell Escolar Municipal
Pel grup municipal de CiU
Pel grup municipal del PSC
Pel grup municipal de la CUP

Jordi Cuminal Roquet
Magalí Miracle Rigalós
Albert Ventura Rovira

Consells Escolars dels centres educatius del municipi
Escola Josep Pallerola i Roca
Escola Montnegre
Escola Mancomunada La Tordera
Escola Puigdollers
Jordi Cuminal Roquet
Col·legi Cor de Maria
Col·legi La Salle
Escola L’Avet Roig
Escola Pascual
IES Baix Montseny

Fundació Alfons Moncanut
Pel grup municipal de CiU
Pel grup municipal del PSC
Pel grup municipal de la CUP

Jordi Cuminal Roquet
Jordi Arenas Vilà
Albert Ventura Rovira

Consell de Poble de la Batllòria
Pel grup municipal de CiU
Pel grup municipal del PSC
Pel grup municipal de la CUP

Josefa Lechuga Garcia
Josep Capote Martín
Montserrat Vinyets Pagès

Òrgans de govern d’altres entitats
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Associació per a la Defensa Forestal Forestec
Federació d’Associacions de Defensa Forestal del
Vallès Oriental
Fundació Acció Baix Montseny
Consorci Localret
Consorci per a la Normalització Lingüística del
Vallès Oriental
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès
Oriental
Consorci de Turisme del Vallès Oriental
Xarxa Local de Serveis Socials d’Atenció
Domiciliària
Comitè Local de la Creu Roja a Sant Celoni
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de
Barcelona
Consorci de Comunicació Local
Associació de Municipis pel Transport Urbà
Consorci per la Televisió Digital Terrestre
Consell Coordinador del Parc Montnegre Corredor

Dolors Lechuga Garcia
Dolors Lechuga Garcia
Laura Costa Olivé
Carles Mas Lloveras
Jordi Cuminal Roquet
Marià Perapoch Valls
Francesc Deulofeu Fontanillas
Marià Perapoch Valls
Laura Costa Olivé
Laura Costa Olivé
Laura Costa Olivé
Marià Perapoch Valls
Laura Costa Olivé
Miquel Negre Sánchez
Carles Mas Lloveras
Josefa Lechuga Garcia

2. Notificar aquests acord als organismes respectius per al seu coneixement i als
efectes escaients.

6. INFORMACIÓ AL PLE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS.
El Sr. alcalde procedeix a llegir la composició dels tres grups polítics que es
constitueixen a l’Ajuntament de Sant Celoni, amb indicació del seu portaveu i
portaveu suplent.
Després d’aquesta intervenció i atès que,
Celebrades el passat dia 27 de maig de 2007 les Eleccions Locals convocades pel
Reial Decret 444/2007, de 2 d’abril, un cop constituïda la Corporació municipal es
fa necessari procedir, d'acord amb la legislació vigent i amb el Reglament orgànic
municipal, a la creació i determinació de la composició del nous grups polítics
municipals.
Conforme allò disposat a l’article 50 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós Llei municipal i de règim local de Catalunya, als articles
23.1 i 24 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, i 25 i 26 del Reglament d’organització municipal, els regidors de les diferents
candidatures s’han constituït en grups polítics.
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De la constitució dels grups polítics, dels seus integrants i dels seus portaveus se
n’ha de donar compte al Ple municipal en la primera sessió que se celebri.
És per això que l’Alcaldia DÓNA COMPTE al Ple de la constitució dels grups
polítics municipals, dels seus integrants i dels seus portaveus, que a continuació
es relacionen, i la Corporació se’n dóna per assabentada:
Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (PSCPM)
Integrants:

Joan Castaño Augé
Jordi Arenas Vilà
Magalí Miracle Rigalós
Josep Capote Martín
Julia de la Encarnación Gómez
Josep Manuel Bueno Martínez
Raül Casado Jiménez
Miguel Vega Vega

Portaveu:
Portaveu suplent:

Jordi Arenas Vilà
Josep M. Bueno Martínez

Grup municipal de Convergència i Unió (CiU)
Integrants:

Francesc Deulofeu Fontanillas
Jordi Cuminal Roquet
Josefa Lechuga Garcia
Carles Mas Lloveras
Laura Cosa Olivé
Miquel Negre Sánchez
Marià Perapoch Valls

Portaveu:
Portaveu suplent:

Jordi Cuminal Roquet
Josefa Lechuga Garcia

Grup municipal de la Candidatura Unitària Popular (CUP)
Integrants:

Montserrat Vinyets Pagès
Albert Ventura Rovira

Portaveu:
Portaveu suplent:

Montserrat Vinyets Pagès
Albert Ventura Rovira

7. INFORMACIÓ AL PLE DE DIVERSES RESOLUCIONS DICTADES PER
L'ALCALDIA EN MATÈRIA DE NOMENAMENT DE TINENTS D'ALCALDE ¡
MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, AIXÍ COM DE LES
DELEGACIONS QUE HAN ESTAT CONFERIDES PER L'ALCALDIA.
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El Sr. secretari procedeix a llegir la part dispositiva de les tres resolucions
dictades en data 22 de juny de 2007.
Després d’aquesta intervenció i atès que,
Un cop celebrades el passat 27 de maig de 2007 les Eleccions Locals convocades
mitjançant Reial Decret 444/2007, de data 2 d’abril, i constituït el nou Ajuntament,
es fa necessari procedir, d'acord amb l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic dels ens locals i amb el Reglament orgànic municipal, a donar compte de les
resolucions de l’Alcaldia en matèria de nomenament de tinents d’alcalde, membres
de la Junta de Govern Local, així com de les delegacions que han estat conferides
per l’Alcaldia.
Per tot això, l’Alcaldia DÓNA COMPTE al Ple municipal de les següents
resolucions dictades per l’Alcaldia, i la Corporació se’n dóna per assabentada:
a) Resolució de data 22 de juny de 2007, de nomenament dels tinents d’alcalde.
b) Resolució de data 22 de juny de 2007, de designació dels regidors que han de
formar part de la Junta de Govern Local i establiment de les seves competències.
c) Resolució de data 22 de juny de 2007, de delegació de funcions de l’Alcaldia a
regidors municipals.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, i s’estén la present acta
de la que jo, el secretari municipal, en dono fe.
L’alcalde

El secretari

12

