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AJUNTAMENTS

Aiguafreda

ANUNCI

Se sotmet a informació pública, mitjançant
anunci als taulers d�edictes, al BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, durant
20 dies, per a l�examen i la presentació
d�al·legacions i suggeriments un acord del
ple de la corporació de 18 de març de 2008
que transcrit literalment, en la seva part dis-
positiva, és:

1r. L�Ajuntament d�Aiguafreda sol·licita al
Consell de la Comunitat de Municipis Costers
del Montseny i Bertí la seva adhesió a la
Comunitat.

2n. L�Ajuntament d�Aiguafreda dóna con-
formitat al conveni que regula aquesta
Comunitat.

3r. Se sotmet aquest acord a informació
pública, mitjançant anunci als taulers d�edic-
tes, al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Bar-
celona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, durant 20 dies, per a l�examen i la
presentació d�al·legacions i suggeriments.

4t. Es designa a l�Alcalde d�Aiguafreda,
Jordi Sambola Serres, i al regidor Josep Sellas
Benvingut com a representants de l�Ajunta-
ment d�Aiguafreda al Consell de la Comunitat
de Municipis Costers del Montseny i Bertí.

5è. Notificar aquest acord al president de
torn del Consell de la Comunitat, l�alcalde de
l�Ajuntament de Sant Martí de Centelles.

L�expedient es pot consultar a la Secretaria
municipal, a la Casa Consistorial (Plaça de
l�Ajuntament, 1, Aiguafreda (Barcelona).

Aiguafreda, 25 d�abril de 2008.
L�Alcalde, Jordi Sambola Serres. El Secreta-

ri-Interventor accidental, Francisco Manuel
Galán Gordillo.

022008011892
A

Arenys de Mar

ANUNCI

El Ple de l�Ajuntament en sessió celebrada
el dia 16 d�abril de 2008, va acordar aprovar
el Reglament del Consell Sectorial de la
Residència Geriàtrica Municipal i d�acord
amb l�art. 70 de la Llei reguladores de bases
de regim local es fa públic el text íntegre de
l�esmentat Reglament:

CONSELL SECTORIAL RESIDÈNCIA GERIATRICA
MUNICIPAL D�ARENYS DE MAR

Òrgans de participació

Article 1
Com a òrgan de participació ciutadana en

el servei municipal de la Residència Geriàtri-
ca Municipal, es crea un Consell Sectorial,
amb conformitat al que preveu la Llei 7/85,
de 2 d�abril, reguladora de les bases de règim
local, els articles 62 i 63 de la Llei Municipal

i de règim local de Catalunya, de 28 d�abril
de 2003 i els articles 52 i següents del Regla-
ment municipal de participació ciutadana.
Competències i funcionament del Consell
Sectorial

Article 2
Les seves funcions seran:
- Exclusivament de consulta, d�informe i

proposta als òrgans municipals com queda
reflectit en l�article 58è. 1 del ROM,(Regla-
ment Orgànic Municipal).

- Aprovar les llistes d�espera.
- Donar el vist i plau a als criteris d�admis-

sió i expulsió en el centre gerontològic.
- Aclarir i/o resoldre dubtes que puguin

sorgir en l�aplicació de les normes de con-
vivència.

- Proposar a l�ajuntament totes les millores
que es creguin adients de portar a terme en el
servei.

- Totes les que li encarregui el /la presi-
dent/-a del consell.
Article 3

Composició membres del Consell
Correspon la presidència del Consell a

l�alcalde, que la pot delegat en el vice-presi-
dent o regidor encarregat de l�àrea.

Correspon la vice-presidència al regidor
d�acció social, que presidirà el consell quant
l�alcalde l�hi encomani.

El secretari serà el director o administrador
de la residència geriàtrica. El secretari assis-
tirà amb veu però sense vot a les sessions
plenàries. I aixecarà acta de les sessions

Son vocals del consell sectorial:
Un representant de cada grup polític amb

representació a l�ajuntament d�Arenys de
Mar. (aquest representant no cal que sigui un
càrrec electe, sinó que serà la persona que el
grup polític designi).

Dos representants tècnics dels serveis
socials municipals (treballador social, psicò-
leg).

Dos representants del col·lectiu de treba-
lladors de la residència.

Dos representants del col·lectiu dels fami-
liars dels residents.

Dos representants dels veïns, que seran
nomenats per decret d�alcaldia.
Article 4

Els membres del Consell Sectorial perden
aquesta condició en els casos següents:

- A causa de defunció seva o del familiar
que representa.

- Per renuncia.
- Com a proposta raonada o acord majori-

tari de l�entitat o organisme o grup polític
que el membre representi.

- Els membres del consell seran nomenats
per un període de 6 anys renovables, excepte
els membres que representen a cada grup
polític, la renovació dels quals s�efectuarà
amb el corresponent canvi de mandat.
Article 5

El President del Consell
Té les atribucions següents:

Representar el consell.
Convocar presidir i fixar l�ordre del dia de

les sessions del consell.
Elevar als òrgans de govern competents de

l�ajuntament, els acords, els informes les pro-
postes i els estudis que elaborin.

Autoritzar, totes les actes del consell, amb
el seu vist i plau.

Exercitar el seu dret a vot, que serà de
qualitat en el supòsit d�empat reiterat.

Totes les altres funcions intrínseques al
càrrec de president i les que li siguin expres-
sament delegades pel consell.
Article 6

Correspondrà al vice-president del consell,
substituir el president en cas de vacant,
absència o malaltia assumint les seves atribu-
cions i facultats, com també exercir les fun-
cions que li delegui el president.
Article 7

Règim de sessions i adopció d�acords
La designació dels membres del consell es

durà a terme pel ple de l�ajuntament.
El president del consell podrà convidar a

aquelles persones l�assistència de les quals es
consideri convenient atès el tipus d�assumpte
a tractar per què assisteixin a les sessions
amb veu però sense vot.

El consell s�ha de reunir en sessió ordinà-
ria 1 cop cada trimestre. I en sessió extraor-
dinària sempre que el president ho consideri
necessari o a sol·licitud d�una tercera part
dels seus membres mitjançant un escrit rao-
nat i indicant els motius.

La convocatòria de les sessions s�ha de fer
amb una antelació mínima de set dies hàbils.

Els membres del consell adreçaran per
escrit al president les propostes de temes a
tractar en les sessions i aportant tota la docu-
mentació.

El consell sectorial serà vàlidament consti-
tuït amb l�assistència mínima d�un terç dels
membres. Serà necessària la presència del
president o del seu substitut legal i de qui faci
les funcions de secretari.

Els acords del consell s�adoptaran per
majoria dels assistents. En cas d�empat deci-
dirà el vot de qualitat del president o del seu
substitut.

Les sessions es desenvoluparan per les
regles de funcionament de les sessions plenà-
ries de l�ajuntament.

Arenys de Mar, 24 d�abril de 2008.
El Secretari, Àngel Lozano i Pérez.

022008011929
A

Arenys de Mar

ANUNCI

Als efectes previstos a l�art. 63.2 del Regla-
ment d�obres, activitats i serveis de 13 de
juny de 1995, es fa públic que el Ple de l�A-
juntament d�Arenys de Mar, en sessió cele-
brada en data 16 d�abril de 2008 va acordar
aprovar inicialment l�Ordenança municipal
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