RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Sant Celoni, 22 de juny de 2012
Identificació de l’expedient:
Convocatòria de Ple municipal per escollir el treball guanyador del projecte
“Ajuntament Jove”, dins del Pla local de joventut de Sant Celoni 2010–2013.
Fets:
El Ple municipal, en sessió de 22 de juliol de 2010, va aprovar el Pla local de
joventut de Sant Celoni 2010–2013, que té com a objectius generals
incrementar l’èxit en el procés d’emancipació dels joves i millorar la participació
dels joves en la vida del municipi.
Un dels projectes que el Pla local de joventut preveu per al curs escolar 2011–
2012, en el marc de l’objectiu de millora de la participació dels joves en la vida
del municipi, és el denominat “Ajuntament Jove”.
El projecte “Ajuntament Jove” vol promoure el desenvolupament dels valors
democràtics i impulsar la participació i el compromís dels joves amb la societat.
Consisteix en la utilització de l’assignatura de 4t d’ESO “Treball de recerca” com
una eina comuna entre tots els centres i l’Ajuntament per implicar els joves en la
dinàmica del municipi.
Concretament, el projecte preveu que els alumnes de 4t d’ESO dels centres Cor
de Maria, La Salle, L’Avet Roig i Institut Baix Montseny, centrin el seu treball de
recerca en una temàtica o problemàtica real del municipi i facin una anàlisi del
tema que els permeti, posteriorment, elaborar un projecte d’actuació per millorar
la temàtica o solucionar el problema analitzat. Al final del curs escolar cada
centre ha de determinar el treball de recerca que presentarà al Ple municipal
dins el projecte “Ajuntament Jove”.
En data 15 de juny de 2012 els centres educatius han determinat que el treball
de recerca que presenten al Ple municipal són els següents:
- Col·legi Cor de Maria: treball de recerca “Ronda Tordera Pertegàs”, elaborat
pels alumnes M.A.C., J.C.G., A.P.L. i A.M.G.
- Col·legi La Salle: treball de recerca “Ús i abús de pantalles”, elaborat per
l’alumne È. L. G.
- Escola L’Avet Roig: treball de recerca “Festival de dansa i tallers”, elaborat pels
alumnes N.A., E.C., O.L., È.T. i M.T.
- Institut Baix Montseny: treball de recerca “A Sant Celoni, tots connectats”,
elaborat per l’alumne M.E.A.

Com s’assenyala al Pla local de joventut de Sant Celoni, aquests quatre treballs
de recerca seran defensats oralment pels alumnes davant el Ple municipal, que
serà l’òrgan encarregat de determinar quin dels treballs té la proposta d’actuació
més idònia i viable per ser implementada en el municipi i dur-la a terme.
El projecte ha estat presentat i estudiat a la Comissió política prevista al Pla local
de joventut de Sant Celoni 2010–2013.
D’acord amb les facultats que m’atorga l’article 46 en relació al 21.1.c) de la Llei
7/1985 reguladora de les bases del règim local, i 98 en relació al 53 del Decret
Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
RESOLC:
1. Convocar sessió extraordinària del Ple municipal per al proper dimarts 26 de
juny de 2012 a les 19:00 hores, en primera convocatòria, a la sala petita de
l’Ateneu municipal, amb un únic punt a l’ordre del dia:
Elecció del treball de recerca del projecte “Ajuntament Jove”, en el marc
del Pla local de joventut de Sant Celoni 2010–2013.
2. Habilitar la sala petita de l’Ateneu municipal per acollir aquesta sessió
extraordinària del Ple municipal, per causa de força major i d’acord amb allò que
preveu l’article 71 del Text refós del Reglament d’organització i funcionament de
l’Ajuntament de Sant Celoni, tenint en compte que el públic que es preveu que
assisteixi a la sessió desbordaria àmpliament l’aforament limitat del saló de
sessions de la Casa de la Vila.
3. Notificar aquesta resolució a tots els regidors i regidores de l’Ajuntament per
al seu coneixement i als efectes de la seva assistència, via correu electrònic,
d’acord amb l’autorització signada a l’efecte.
Així ho resol i signa el Sr. alcalde en el lloc i data al començament esmentats
que de tot jo el secretari municipal en dono fe.
L’alcalde,
Joan Castaño i Augé

El secretari,
Ramon Oriol Grau

