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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DEL DIA 10 DE JULIOL DE 2003.

Sant Celoni, 10 de juliol de 2003.

Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 21:10 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 M. Lourdes Donado Riera i 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, Jaume Figueras Coll, Francesc
Deulofeu Fontanillas, Carles Mas Lloveras, Jordi Cuminal Roquet, Josep
Alsina Lloreda, Ramon Segarra Montesó i Josep M. Pasqual Arenas,
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 informa que s’ha distribuït entre
tots els regidors de la corporació una còpia del Reglament orgànic
municipal, així com exemplars de les dues publicacions guanyadores (ex
aequo) del I Premi Sant Celoni de Poesia, i el Butlletí editat per l’Esplai de
la Gent Gran.

D’altra banda –diu- també voldria demanar que tots els regidors facilitin,
si és possible, les seves adreces de correu electrònic, a fi de fer-los
arribar els esborranys de les actes de les sessions del Ple, així com les
actes de la Comissió de Govern (en aquest cas, només als portaveus dels
grups). Això representarà un estalvi important de paper, tot en bé del
medi ambient.

A continuació, com és costum en totes les sessions del Ple, 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, sense que ningú faci
ús de la paraula.

Es procedeix, doncs, a tractar els punts continguts a l’ordre del dia.
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1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA
SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL.

El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular
alguna observació a l’acta de la sessió de constitució del nou ajuntament,
celebrada el passat 14 de juny de 2003, l’esborrany de la qual s'ha
distribuït juntament amb la convocatòria d'aquest Ple. En no formular-se
cap reparament, per unanimitat, s'acorda la seva aprovació.

2. FIXACIÓ DEL DIA, HORA I PERIODICITAT DE LES SESSIONS
ORDINÀRIES DEL PLE.

Pren la paraula el Sr. Cuminal. Des del grup municipal de CiU –diu-
creiem que la proposta de celebrar els Plens ordinaris cada dos mesos és
una mica laxa de temps, i proposaríem que s’establís de realitzar un Ple
al mes o quan es tinguin 10 punts a discutir, depenent de la
circumstància que es doni primer. És a dir, que es convoqui un Ple en el
moment en que per part de l’equip de govern o per les aportacions de
l’oposició es generin 10 punts per debatre, o si no fos així, que la
freqüència màxima de convocatòria del Ple fos mensual.

El Sr. alcalde explica que per part de l’equip de govern s’ha cregut
convenient continuar amb la tònica dels darrers anys de celebrar els
Plens ordinaris cada dos mesos. Hem de tenir en compte que quan convé
també es convoquen Plens extraordinaris per temes que no poden
esperar al proper Ple ordinari. Entenem que és més operatiu celebrar els
Plens extraordinaris que siguin necessaris, que no pas fixar els Plens
ordinaris amb una periodicitat mensual. D’altra banda, es proposa
avançar l’hora d’inici dels Plens a les 9 del vespre (en comptes de les 10)
per a acabar a una hora més normalitzada. Val a dir que el primer Ple
ordinari d’aquesta nova etapa de govern municipal es celebrarà el proper
24 de juliol.

Nosaltres –respon el Sr. Cuminal- creiem que el Ple és el màxim òrgan
d’informació i aportació i, com molt bé va dir el Sr. Bosch en la seva
presa de possessió, des de l’oposició volem implicar-nos i estem oberts a
col·laborar amb el govern municipal sempre que calgui, pel bé i el
progrés de Sant Celoni. Però per poder treballar és indispensable estar
ben informats i entenem que celebrar Plens ordinaris cada 2 mesos és un
termini massa extens; per això, mantenim la nostra petició de que es fixi
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un Ple ordinari mensual o cada vegada que s’acumulin 10 punts de l’ordre
del dia.

El Sr. alcalde diu que no comparteix aquesta posició. Com ja s’ha dit,
apart dels Plens ordinaris també es celebren Plens extraordinaris, i s’ha
demostrat durant l’anterior legislatura que es tracta d’un sistema força
operatiu. Fins ara cap grup municipal no havia exterioritzat que fos
necessària una major freqüència dels Plens ordinaris. D’altra part, la
col·laboració a que es refereix el Sr. Cuminal pot donar-se en qualsevol
moment i en qualsevol altre fòrum de debat o comissió. Des de l’equip de
govern estem oberts a la participació conjunta en els grans temes que
tenim pendents a Sant Celoni.

El Sr. Cuminal indica que comparteix les paraules del Sr. Castaño, però
es tracta –diu- d’agilitzar el funcionament dels Plens, establint una
periodicitat més freqüent per mirar d’evitar sessions excessivament
llargues com les que s’han donat.

Intervé el Sr. Alsina i diu que aquesta és la seva tercera legislatura a
l’ajuntament de Sant Celoni. Recordo –diu- que en la primera legislatura
havíem arribat a passar 9 mesos sense celebrar cap Ple ordinari. En els
darrers quatre anys, però, hem agafat la rutina de fer-los cada 2 mesos, i
avui es proposa continuar amb aquesta dinàmica (a més, s’anticipen a les
9 del vespre, per no acabar massa tard). Crec que celebrar un Ple
ordinari bimensual, que és la intenció dels tres partits que formem el
govern municipal, queda compensat de sobres i l’agilitat de les sessions
serà la mateixa.

Pren la paraula el Sr. Pasqual i diu que l’experiència de l’anterior
legislatura ve a demostrar que el temps passa molt ràpid. Sovint, entre
un Ple ordinari i el següent, amb prou feines els grups de l’oposició
teníem temps d’elaborar propostes. Penso que aquesta vegada hem
començat amb un esperit més obert i s’ha instaurat una reunió de
portaveus mitja hora abans del Ple. Entenc que tots hem de posar bona
voluntat i em sorprèn la proposta que fa el grup municipal de CiU quan el
Sr. Cuminal no n’ha dit res a la junta de portaveus. Penso que hauríem
pogut debatre aquest tema en la reunió prèvia, en comptes de no dir-ne
res i deixar-ho anar al Ple. No considero que això sigui cap prova de voler
un esperit de treball conjunt.

El Sr. alcalde diu que fer les sessions del Ple molt seguides comportaria
una freqüència de reunions molt intensa i una tasca administrativa molt
feixuga, si tenim en compte que abans del Ple s’han de convocar les
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comissions informatives. D’altra banda, com deia el Sr. Pasqual, hem
proposat de fer una reunió de portaveus mitja hora abans de cada Ple,
però no volem que en aquestes reunions passi com a les Comissions
informatives, en que només s’informa i no hi ha cap tipus de debat. Seria
bo que poguéssim arribar a punts d’acord i establir ponts de contacte.
Que no passi com avui, que a la junta de portaveus sembla que tothom
estava d’acord amb les propostes i en canvi en el Ple això no és així.
Aquestes coses fan molt més difícil que ens puguem arribar a entendre.
Les dues parts, govern i oposició, hem de ser més flexibles.

Després d’aquestes intervencions 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, 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.

Atès que, de conformitat amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local i el 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 imperatiu del que disposa
l’article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, abans esmentada, en la
nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril.

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, en la redacció actual, i amb allò que disposa el Reglament
orgànic municipal, a proposta de l’Alcaldia, per 11 vots favor de la
senyora Donado i dels senyors Castaño, Arenas, Capote, Vega, Casado,
Garcia, Bueno, Alsina, Segarra i Pasqual, i amb 6 vots en contra de la
senyora Lechuga i dels senyors Bosch, Figueras, Deulofeu, Mas i Cuminal,
el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la corporació que
es convocaran amb caràcter periòdic, tindran lloc el segon dijous no
festiu de cada dos mesos, a les 21:00 hores, en el saló de sessions de
l'ajuntament o lloc habilitat a l'efecte.
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Segon.- Establir que la primera sessió ordinària del Ple de la corporació
es celebrarà el dia 24 de juliol de 2003.

Tercer.- Facultar el Sr. alcalde per a suspendre la celebració del Ple
ordinari del mes d'agost, com a conseqüència del període vacacional
estival, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals, així
com per a posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries del
Ple, dins del mateix mes de la celebració, quan el dia fixat sigui festiu, o
es trobi inclòs en un altre període vacacional.

Quart.- Comunicar aquest acord a tots els regidors afectats i als caps
dels diferents serveis municipals, per al seu coneixement i efectes.

3. FIXACIÓ DEL DIA, HORA i PERIODICITAT DE LES SESSIONS
ORDINÀRIES DE LA COMISSIÓ DE GOVERN.

El Sr. alcalde explica que es proposa que la Comissió de Govern tingui
una periodicitat quinzenal (en dimarts alterns), celebrant-se la primera
sessió el proper dimarts 22 de juliol. L’hora d’inici d’aquestes sessions
també es proposa que s’avanci a les 9 de la nit.

El Sr. Cuminal, reprenent allò que s’ha dit en el punt anterior, diu que en
la reunió de portaveus no havia quedat establert si s’havia d’explicar o no
tot el que es diria al Ple. En tot cas –diu- no sento que hagi faltat a cap
mena de respecte en la reunió, i entenc que són propostes que s’han de
debatre en el Ple. D’altra banda, volem demanar als tres grups que
formen actualment l’equip de govern que permetin a algun representant
del grup municipal de CiU poder assistir a les sessions de la Comissió de
Govern, sense veu ni vot, simplement poder-hi ser presents a títol
informatiu.

El Sr. alcalde respon que, com el seu nom indica, la Comissió de Govern
és un òrgan format per l’alcalde i els tinents d’alcalde, amb la presència
normalment d’altres membres de l’equip de govern, en qualitat d’oients.
No hi assisteixen, però, altres regidors que no formin part de l’equip de
govern perquè això seria desvirtuar l’esperit de les funcions pròpies de la
Comissió de Govern. De tota manera, el que sí que es fa és enviar
ràpidament les actes de les sessions als grups de l’oposició (per això
abans us he demanat les adreces de correu electrònic).

En tot cas –diu el Sr. Cuminal- volem demanar que, com a mínim, les
actes ens arribin amb celeritat. La nostra petició de poder assistir a les
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sessions de la Comissió de Govern ve justificada pel fet que en la
passada legislatura un dels regidors que actualment forma part de l’equip
de govern va preguntar també si existia aquesta possibilitat. Per tant,
entenem que, si en el seu moment ho va qüestionar, és perquè
considerava que era una proposta interessant de ser tinguda en compte.
Ara que aquest regidor forma part del govern municipal, hem cregut que
fora bo tornar-ho a plantejar per veure si encara ho considerava adequat.

Després d’aquestes intervencions 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, 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 de la Comissió de Govern municipal.

Atès que, de conformitat amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local i el 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, la Comissió de Govern municipal pot celebrar sessions
ordinàries i extraordinàries, havent de celebrar-se les sessions ordinàries
de la Comissió de Govern amb la periodicitat que estableixi el Ple, per
imperatiu del que disposa l’article 99.1 del referit Decret Legislatiu
2/2003.

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 99.1 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 citat, i
amb allò que disposa el Reglament orgànic municipal, a proposta de
l’Alcaldia, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Establir que les sessions ordinàries de la Comissió de Govern
municipal, que es convocaran amb caràcter periòdic i automàtic, tindran
lloc tots els dimarts alterns no festius, és a dir un si i un no, a les 21:00
hores, a la sala de comissions de l'ajuntament o lloc habilitat a l'efecte.

Segon.- Establir que la primera sessió ordinària de la Comissió de
Govern municipal es celebrarà el dia 22 de juliol de 2003.

Tercer.- Facultar el Sr. alcalde per suspendre la celebració de les
Comissions de Govern ordinàries del mes d'agost, com a conseqüència
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del període vacacional estival, quan això no menyscabi la gestió dels
assumptes municipals, així com per posposar o avançar la celebració de
les sessions ordinàries dins del mateix mes de la celebració, quan el dia
fixat sigui festiu o es trobi inclòs en un altre període vacacional.

Quart.- Comunicar aquest acord a tots els regidors afectats i als caps
dels diferents serveis municipals, per al seu coneixement i efectes.

4. CREACIÓ ¡ COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES
PERMANENTS.

El Sr. secretari procedeix a llegir els acords inclosos en la proposta de
l’Alcaldia.

Feta lectura de la part dispositiva de la proposta, pren la paraula el Sr.
Cuminal i proposa que la periodicitat de les Comissions informatives es
fixi en la setmana prèvia a la convocatòria del Ple, per així poder disposar
de més dies per treballar els temes i les propostes que es puguin aportar.
Nosaltres demanem –diu- que si els Plens es celebren els dijous, les
Comissions informatives es convoquin per al dijous o divendres de la
setmana anterior.

El Sr. alcalde diu que es pot intentar de fer així, però això representarà
que l’ordre del dia s’haurà tancar més dies abans, sense que s’hi puguin
incorporar nous punts, com no sigui per la via d’urgència. El divendres és
un mal dia per celebrar les Comissions informatives, però s’intentarà fer-
les el dijous abans del Ple. El costum és que, quan es convoquen les
Comissions informatives, ja hi hagi tota la documentació apunt. Això
voldrà dir que els expedients s’hauran de preparar bastants dies abans, i
esperem que no derivi en una pèrdua de temps. Recollim la proposta i
intentarem fer-la possible.

El Sr. Cuminal insisteix en que això quedi fixat; bàsicament per temes
laborals, perquè el dia que els qui treballen poden venir a recollir
informació a l’ajuntament és el dilluns a la tarda, però si coincideix amb
les Comissions informatives, generarà un cert conflicte. Per tant, si la
voluntat és de dir que sempre que es pugui s’intentarà, agrairíem –diu-
que s’establís per acord del Ple que les Comissions informatives es fixen
per a la setmana abans del Ple, fins i tot podríem concretar el dijous
abans.
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El Sr. alcalde considera que seria un error perquè, que sàpiga, enlloc no
està fixat i, a més, això ens lligaria de peus i mans. Hem de tenir en
compte –explica- que hi ha Plens extraordinaris que a vegades es
convoquen amb celeritat per tractar determinats temes d’urgència.
Imaginem-nos que es convoca un Ple extraordinari per a un dilluns; per
aquesta regla de tres, s’haurien de celebrar les Comissions informatives
el dilluns abans...

El Sr. Cuminal diu que no demanen que sigui una setmana abans, sinó la
setmana anterior, a fi de disposar del cap de setmana per poder treballar
els temes.

El Sr. alcalde manifesta que l’equip de govern hi està d’acord en el cas
dels Plens ordinaris. Pels extraordinaris, seria lligar-nos de peus i mans.

Després d’aquestes intervencions 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, 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 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, en la seva redacció actual donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril,
atorga a tots els grups municipals integrants de la corporació.

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.

Atès que, de conformitat amb el precepte esmentat, aquestes Comissions
han d’estar integrades pels membres que designin els diferents grups
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polítics que formen part de la corporació, en proporció a la seva
representativitat a l’ajuntament.

Per tot això, de conformitat amb el que disposa l’article 57 de la Llei
8/1987, de 15 d’abril, 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
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar la constitució de les següents Comissions Informatives:

a) Comissió Informativa d’Urbanisme, Medi Ambient, Manteniment i
Serveis i Recursos Humans.

b) Comissió Informativa d’Educació, Cultura, Esports, Joventut,
Participació Ciutadana, Benestar Social, Sanitat i Comunicació.

c) Comissió Informativa d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Governació

Segon.- Determinar que cada Comissió Informativa estigui integrada per
regidors dels diferents grups polítics de manera proporcional a la seva
representativitat a l’ajuntament.

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:

a) Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis i Recursos Humans.

President: Joan Castaño i Augé (PSC-PM)
Vocal: Miquel Vega i Vega (PSC-PM)
Vocal: Francesc Garcia i Mundet (PSC-PM)
Vocal: Raül Casado i Jiménez (PSC-PM)
Vocal: Emili Bosch i Oliveras (CiU)
Vocal: Jaume Figueras i Coll (CiU)
Vocal: Carles Mas i Lloveras (CiU)
Vocal: Ramon Segarra i Montesó (ERC-AM)
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Vocal: Josep Maria Pasqual i Arenas (ICV-EA-EPM)

b) Comissió informativa d’Educació, Cultura, Esports,
Joventut, Participació Ciutadana, Benestar Social, Sanitat i
Comunicació.

President: Joan Castaño i Augé (PSC-PM)
Vocal: Jordi Arenas i Vilà (PSC-PM)
Vocal: Raül Casado i Jiménez (PSC-PM)
Vocal: M. Lourdes Donado i Riera (PSC-PM)
Vocal: Emili Bosch i Oliveras (CiU)
Vocal: Francesc Deulofeu i Fontanillas (CiU)
Vocal: Jordi Cuminal i Roquet (CiU)
Vocal: Josep Alsina i Lloreda (ERC-AM)
Vocal: Josep Maria Pasqual i Arenas (ICV-EA-EPM)

c) Comissió informativa d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Governació

President: Joan Castaño i Augé (PSC-PM)
Vocal: Jordi Arenas i Vilà (PSC-PM)
Vocal: Josep Capote i Martín (PSC-PM)
Vocal: Josep M. Bueno i Martínez (PSC-PM)
Vocal: Emili Bosch i Oliveras (CiU)
Vocal: Carles Mas i Lloveras (CiU)
Vocal: Josepa Lechuga Garcia (CiU)
Vocal: Josep Alsina i Lloreda (ERC-AM)
Vocal: Josep Maria Pasqual i Arenas (ICV-EA-EPM)

Cinquè.- Determinar que cada grup polític mitjançant escrit del portaveu
adreçat a l’Alcaldia, pot assenyalar l’adscripció concreta a cada Comissió
Informativa dels regidors i suplents del seu grup polític, del que es
donarà compte al Ple municipal en la propera sessió que es celebri.

Sisè.- 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.
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Setè.- Aquestes Comissions celebraran reunions ordinàries de caràcter
bimensual, dins la setmana anterior a la celebració dels Plens ordinaris,
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.

5. CREACIÓ ¡ COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES.

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, 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 la Comissió Especial de Comptes.

Atès que, d’acord amb l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que 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.

Atès que, conforme allò establert a l’article 48 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, la constitució de la Comissió Especial de
Comptes és obligatòria en tots els municipis.

A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar la creació de la Comissió de Comptes municipal.

Segon.- Determinar que la Comissió 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 6 vots
ERC 2 vots
ICV 1 vot
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Tercer.- Designar el Sr. 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.

Quart.- 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: Jaume Figueras i Coll
Vocal: Josep Capote i Martín Suplent: Josep M. Bueno i Martínez
Vocal: Ramon Segarra i Montesó Suplent: Josep Alsina i Lloreda
Vocal: Josep M. Pasqual i Arenas Suplent: --

Cinquè.- Determinar que cada grup polític mitjançant escrit del portaveu
adreçat a l’Alcaldia, pot assenyalar l’adscripció a la Comissió de Comptes
del regidor i suplent del seu grup polític, del que es donarà compte al Ple
municipal en la propera sessió que es celebri.

6. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN
DIVERSOS ÒRGANS COL·LEGIATS.

El Sr. secretari procedeix a llegir els acords inclosos en la proposta de
l’Alcaldia.

Acabada la lectura, pren la paraula el Sr. Cuminal per demanar si se’ls
podrà fer arribar una còpia de l’acta de les reunions d’aquells òrgans
col·legiats en els quals el grup municipal de CiU no hi tingui representant.

El Sr. alcalde diu que s’intentarà fer-ho així, però cal que tenir en compte
que alguns dels organismes que s’han citat tarden temps a fer-nos
arribar les actes de les sessions, per causa de la seva estructura
organitzativa. De tota manera, quan es disposi d’aquests documents
s’enviaran al portaveu del grup de CiU per correu electrònic, que és el
sistema més pràctic.

Intervé el Sr. Pasqual i diu que s’ha quedat una mica sorprès de que el
Sr. Emili Bosch no formi part de la Comissió de seguiment per al trasllat
de la indústria Derivados Forestales SA, després de les expectatives que
s’havien creat de cara als veïns durant la campanya electoral. Demana si
li poden argumentar els motius de la seva absència en aquesta comissió.
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El Sr. Cuminal explica que, efectivament, un dels punts més importants
del programa electoral de CiU ha estat el trasllat de la Forestal, pel gran
interès que aquest tema representa per a la població de Sant Celoni.
Entenem, però, que no és només el fet de formar part de la Comissió de
seguiment el que et possibilita poder negociar amb l’empresa i amb tots
els agents implicats. Evidentment per prendre una decisió tan important
cal controlar moltes altres àrees i es necessita governar. Quan vam
negociar amb els diferents grups municipals a l’hora de decidir l’Alcaldia,
nosaltres –diu- vam voler pactar sobre programa. Però els qui van decidir
pactar per un altre costat, ja sigui perquè trobaven més atractiu un altre
programa o pels motius que sigui, sabien que no tenien tantes
possibilitats de portar a terme el trasllat i s’ho haguessin pogut pensar
millor. En tot cas, la voluntat de participar en aquesta comissió i de
col·laborar hi és, i el fet és que hi ha dos representants del grup
municipal de CiU que seguiran fent costat als veïns i sumant sempre que
es pugui.

Després d’aquestes intervencions 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, conforme estableixen l’article 38 del
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, nomeni els representants
d’aquesta corporació als diferents òrgans col·legiats.

Atès que cal nomenar els representants de la corporació a les Juntes de
Compensació, a les Associacions Administratives de Cooperació, al
Consell Escolar Municipal i als Consells Escolars de les escoles municipals
i de l’Institut d’Ensenyament Secundari.

Atès que també cal nomenar els representants de la corporació als
òrgans de govern dels ens següents:

• Fundació Acció Baix Montseny
• Fundació Alfons Moncanut
• Associació per a la Defensa Forestal Forestec
• Federació d’Associacions per a la Defensa Forestal del Vallès

Oriental
• Consorci Localret
• Consorci per a la Normalització Lingüística del Vallès Oriental
• Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
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A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

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

A les Juntes de Compensació:

• Boscos del Montnegre........................ Francesc Garcia i Mundet
• Can Coll........................................... Francesc Garcia i Mundet
• Cal Batlle ......................................... Francesc Garcia i Mundet
• Molí de les Planes.............................. Francesc Garcia i Mundet
• Nord Est .......................................... Francesc Garcia i Mundet
• Residencial Esports ........................... Francesc Garcia i Mundet
• Plana de La Batllòria.......................... Francesc Garcia i Mundet
• Royal Park ....................................... Francesc Garcia i Mundet

A les Associacions Administratives de Cooperació:

• Torrent de Tayeda (P-10)................... Francesc Garcia i Mundet
• Rectoria Vella (P-6 polígon 1) ............. Francesc Garcia i Mundet
• Pertegàs (P-6 polígon 2) .................... Francesc Garcia i Mundet

A la comissió de seguiment i estudi per al trasllat de la indústria
Derivados Forestales SA:

• Joan Castaño i Augé
• Francesc Garcia i Mundet
• Josep Capote i Martín
• Jaume Figueras i Coll
• Francesc Deulofeu i Fontanillas
• Ramon Segarra i Montesó
• Josep Maria Pasqual i Arenas

Al Consell Escolar Municipal:

• Joan Castaño i Augé
• Emili Bosch i Oliveras
• Josep Alsina i Lloreda
• Josep Maria Pasqual i Arenas

Als Consells Escolars:
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• Escola Josep Pallerola i Roca: ................  Raül Casado i Jiménez
• Escola Montnegre: ...............................  Raül Casado i Jiménez
• Escola Mancomunada La Tordera: .......... Raül Casado i Jiménez
• I.E.S. Baix Montseny: ...........................  Raül Casado i Jiménez

Als òrgans de govern d’altres entitats:

• ADF Forestec:............................................  Miquel Vega i Vega
• Federació d’ADF del Vallès Oriental:............... Miquel Vega i Vega
• Fundació Alfons Moncanut:..........................  Joan Castaño Augé

........................Raül Casado i Jiménez
..........................Emili Bosch i Oliveras
..........................Josep Alsina i Lloreda
...................Josep M. Pasqual i Arenas

• Fundació Acció Baix Montseny: .................. Joan Castaño i Augé
• Consorci Localret: ...................................Josep Alsina i Lloreda
• Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat:

 ......Josep M. Pasqual i Arenas
• Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental:

...... Joan Castaño i Augé
• Consorci de Turisme del Vallès Oriental: .....Josep Alsina i Lloreda
• Xarxa Local de Serveis Socials d’Atenció Domiciliària:

......M. Lourdes Donado i Riera

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

7. DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS.

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, 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 la Comissió Especial de Comptes.

Atès que 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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Atès que 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.

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 (PSC-PM):

Integrants: Joan Castaño Augé
Jordi Arenas i Vilà
Josep Capote i Martín
Miguel Vega i Vega
Raül Casado i Jiménez
Francesc Garcia i Mundet
M. Lourdes Donado i Riera
J. Manuel Bueno i Martínez

Portaveu: Jordi Arenas i Vilà

Grup municipal de Convergència i Unió (CiU)

Integrants: Emili Bosch i Oliveras
Jaume Figueras i Coll
Francesc Deulofeu i Fontanillas
Carles Mas i Lloveras
Josepa Lechuga i Garcia
Jordi Cuminal i Roquet

Portaveu: Jordi Cuminal i Roquet

Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
Municipal (ERC-AM)

Integrants: Josep Alsina i Lloreda
Ramon Segarra i Montesó

Portaveu: Josep Alsina i Lloreda
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Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra
Alternativa -  Entesa pel Progrés Municipal (ICV- EA- EPM)

Integrant: Josep Maria Pasqual i Arenas

Portaveu: Josep Maria Pasqual i Arenas

8. DONAR COMPTE DE LES DIVERSES RESOLUCIONS DICTADES
PER L'ALCALDIA EN MATÈRIA DE NOMENAMENT DE TINENTS
D'ALCALDE ¡ MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE GOVERN, AIXÍ COM
DE LES DELEGACIONS QUE HAN ESTAT CONFERIDES PER
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, es fa necessari procedir, d'acord amb
l’article 38 del Reial Decret 2568/86 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 Comissió de Govern, així com de les delegacions que han
estat conferides per l’Alcaldia.

Feta lectura íntegra de les següents resolucions dictades per l’Alcaldia, la
corporació se’n dóna per assabentada:

a) Resolució de data 19 de juny de 2003 de nomenament dels
tinents d’alcalde.

b) Resolució de data 19 de juny de 2003 de designació dels
regidors que han de formar part de la Comissió de Govern i establiment
de les seves competències.

c) Resolució de data 19 de juny de 2003 de delegació de funcions
de l’Alcaldia a regidors municipals.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió,
essent les 21:55 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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