Dimarts, 25 de juny de 2013
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor
ANUNCI
L’Ajuntament, en el decurs de la sessió del Ple del dia 30 de maig de 2013, entre d’altres, adoptà els següents acords:
CONSORCI LOCALRET.
Primer.- Aprovar inicialment l’adhesió de l’Ajuntament al Consorci Localret, constituït pels municipis catalans,
l’Associació Catalana de Municipis i la Fedaració de Municipis de Catalunya, així com aprovar, també, els estatuts pels
quals es regeixen el Consorci, publicats al BOP núm. 99, de 25 d’abril de 1997, modificats per l’assemblea general del
Consorci Localret en data 31 de gener de 2004 i publicada la refosa en el DOGC núm 4277, de 10 de desembre de
2004.
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública durant 30 deies hàbils, a l’efecte de presentació d’al·legacions o
reclamacions, mitjançant la inserció d’anunci al BOP, al DOGC i al tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. DE no presentar-se
cap al·legació, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat de nou acord.
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Primer.- Modificar el Reglament del Consell Escolar Municipal, en quant al punt núm. 3, que ha de ser:
El Consell Escolar Municipal de Sant Pere de Vilamajor serà presidit per l’Alcalde del municipi i constituït per 22
membres, d’acord amb la distribució següent:
(…)
f) 4 representants dels directors i titulars de cadascun dels centres públics:
Segon.- Nomenar representants de la corporació municipal al Consell Escolar Municipal al següents:
Sr. Martí Artalejo Ferrer, Sr. Joan Bruguera Gras, Sra. Irene Bonilla Garcia i Sr. José Luís Bosque Gutiérrez.
Tercer.- Exposar al públic mitjançant anunci al BOP, taulers d’anuncis de l’ajuntament i web municipal per espai de
trenta dies el Reglament modificat del Consell Escolar Municipal, que estarà a restarà a les dependències municipals
durant horari d’atenció al públic, a disposició dels interessats per tal de que puguin presentar els suggeriments i/o
al·legacions que estimin oportunes.
CONSELL DE POBLE.

Segon.- Exposar al públic el Reglament modificat, mitjançant anunci en el BOP, Taulers d’anuncis i web municipal, per
espai de 20 dies en que el reglament restarà a disposició dels interessats per tal de presentar les al·legacions i/o
suggeriments que a l’efecte creguin oportunes.
Sant Pere de Vilamajor, 10 de juny de 2013
L’alcalde, Martí Artalejo Ferrer
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Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament de Consell de Poble de Sant Pere de Vilamajor.

