RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Sant Celoni, 23 de juny de 2015
Identificació de l’expedient:
Convocatòria d’una sessió extraordinària del Ple municipal per escollir el treball guanyador
del projecte “Ajuntament Jove”, curs 2014-2015
Fets:
En data 22.07.2010 el Ple municipal va aprovar el Pla local de joventut de Sant Celoni
2010–2013, amb els objectius d’incrementar l’èxit en el procés d’emancipació dels joves i
millorar la seva participació en la vida municipal.
Un dels projectes inclosos en el Pla local de joventut és l’anomenat “Ajuntament Jove”,
consistent en aprofitar l’assignatura de 4t d’ESO “Treball de recerca” com a eina per implicar
els joves en la dinàmica del municipi, impulsar la seva participació i compromís amb la
societat i promoure el desenvolupament dels valors democràtics.
El projecte consisteix en què els alumnes de 4t d’ESO dels centres Cor de Maria, La Salle,
L’Avet Roig i l’Institut Baix Montseny centrin el seu treball de recerca en una temàtica o
problemàtica real del municipi, facin una anàlisi del tema i, posteriorment, elaborin un
projecte d’actuació per millorar o solucionar el problema. A final de curs els quatre treballs
són defensats oralment pels alumnes davant el Ple municipal, qui en determina la proposta
més idònia i encomana als tècnics municipals un estudi per a la seva implantació.
Atesos els bons resultats obtinguts des del seu inici (en el curs 2011-2012), el projecte
“Ajuntament Jove” ha mantingut la seva continuïtat en el temps.
Els treballs de recerca presentats pels centres educatius de Sant Celoni aquest curs 20142015 són els següents:
-

Cor de Maria
Títol: “Adequació per a àrea canina en el terme municipal de Sant Celoni”
Tutora: Maria Sorroche
Alumnes: Martina Colás, Maria Deumal, Ashok Dhir, Anna López

-

Institut Baix Montseny
Títol: “El món dels fractals i piràmide de Sierpinski”
Tutors: Marcos Frígols, Sònia Vidal
Alumnes: Belén D’Arrigo, Arnau Manero, Palau Reales

-

L’Avet Roig
Títol: “Acompanyament escolar individualitzat”
Tutor: Àngel Oliva
Alumnes: Clara Cos, Laura Garcia, Sara Moreno, Anna Rodríguez, Laura Rodríguez

-

La Salle
Títol: “I CardioMarxa”
Tutors: Magda Santamaria i Joan Riera
Alumnes: Joan Bueno, Laura Garzón, Marc Conde, Pol Vilà, Marina Vera, Eric
Alegret, Marc Jurkiewicz

En data 18.06.2015 s’ha reunit la Comissió política prevista al Pla local de joventut per
estudiar amb profunditat els treballs presentats.
Correspon convocar sessió extraordinària del Ple municipal per escollir la proposta més
adequada per a la seva implantació al municipi de Sant Celoni.
Fonaments de Dret:
-

-

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.
Article 71 del Text refós del Reglament d’organització i funcionament de l’Ajuntament
de Sant Celoni.

Per tot això, RESOLC:
1. Convocar sessió extraordinària del Ple municipal per al proper dilluns 29.06.2015 a les
18:30 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 guanyador del projecte “Ajuntament Jove”
corresponent al curs 2014-2015
2. Habilitar la sala petita de l’Ateneu municipal per acollir aquesta sessió plenària de
caràcter extraordinari, d’acord amb allò que preveu l’article 71 del Text refós del Reglament
d’organització i funcionament de l’Ajuntament de Sant Celoni, atès que el públic previst no
tindria cabuda al saló de sessions de la Casa de la Vila pel seu menor aforament.
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.
L’alcalde,
Francesc Deulofeu Fontanillas

El secretari accidental,
Albert Puig Tous

