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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
  
Caràcter:             extraordinari 
Data:              6 de setembre de 2005 
Lloc:                Casa de la Vila 
 
 
 
 
Assisteixen 
 
Alcalde 

JAUME DANTI I RIU 

 
Regidors 

ENRIC BARBANY I BAGES 

DAVID DURAN I VIAPLANA 

JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI 

MARTÍ FERRES I OLLE 

ARMANDO CAÑIZARES BATLLE 

JORDI SALA I DRUGUET 

JOAN IGLESIAS I BARCIA 

 
Absències justificades 
 

FRANCESC MONTES I CASAS 

ANDREU GUAL I TOMBAS 

 
Absències no justificades  
 
Secretaria 
Marina Escribano Maspons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A la Casa de la Vila a les vuit del 
vespre del dia 6 de setembre de dos 
mil cinc, es van reunir sota la 
Presidència del Sr. Alcalde, els 
regidors que al marge es relacionen, 
assistits per la secretària, a l’objecte 
de celebrar sessió extraordinària, en 
primera convocatòria, del ple de 
l'Ajuntament. 
Obert l’acte per la presidència, es 
procedeix al debat dels assumptes 
inclosos en el següent 

ORDRE DEL DIA: 
 

1. Presa de possessió d’un 
regidor 

2. Donar compte de delegacions 
de l’Alcaldia 

3. Designació representant del 
Consorci del Besòs 
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1. PRESA DE POSSESSIÓ D’UN REGIDOR 
 

L’Alcalde dóna compte que la Junta Electoral Central ha tramès la credencial del 
regidor SANTIAGO MARTÍ DÍAZ, en substitució del regidor LLUÍS VELASCO I 
BATLLE. 

 
L’Alcalde demana que el nou regidor declari si l’afecta alguna causa d’incompatibilitat 
sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació. 
 
El Sr. Santiago Martí Díaz manifesta que no és afectat per cap causa d’incompatibilitat 
sobrevinguda 
 
Tot seguit l’Alcalde demana al Sr. Santiago Martí Díaz que presti jurament o promesa 
tot utilitzant la fórmula següent: 
 
“Jures o promets complir fidelment les obligacions del  càrrec de regidor i guardar i fer 
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya?” 
 
El regidor respon “Sí, ho prometo, per imperatiu legal”. 

L’Alcalde dóna formalment possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana al Sr. Santiago Martí Díaz.  
 
 
Tot seguit, l’Alcalde expressa la seva alegria per la incorporació del nou regidor i per 
l’aportació que farà a l’Ajuntament i a Santa Eulàlia de Ronçana, i destaca la seva 
capacitat de treball. 
 
El regidor David Duran dóna la benvinguda al nou regidor i en nom de CIU es posen a 
la seva disposició per allò que calgui.  
El regidor Martí ferrés se suma a donar la benvinguda i espera un bon treball en 
conjunt.  
 
El regidor Santi Martí agraeix la benvinguda i ressalta el treball ben fet pel Lluís 
Velasco i que tot allò que ha estat al seu càrrec ho deixa molt ben fet i preparat. 
Manifesta la seva intenció d’aportar la màxima capacitat personal per tal de treballar 
per la ciutadania, esperant ajudar el màxim possible, amb la col·laboració´ de tots.  
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 

2. DONAR COMPTE DE DELEGACIONS DE L’ALCALDIA 
 
L’Alcalde dóna compte al Ple de la següent resolució dictada en matèria de 
nomenaments i delegacions: 
 
“Atès que aquesta Alcaldia amb la finalitat d’aconseguir una major eficàcia en la gestió, 
fent ús de les atribucions conferides a l’article 56.3 del Text Refós de la llei Municipal 
de Catalunya i 43.5.b) del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
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les Entitats Locals, així com l’article 9 del Reglament Orgànic Municipal, resolgué 
efectuar les delegacions especials per a encàrrecs específics a favor dels diferents 
regidors, 
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de 21 de juliol de 2005 acceptà la 
renúncia del regidor Lluís Velasco i Batlle, i que la Junta Electoral central ha tramès la 
credencial del regidor que l’ha de substituir, Sr. Santiago Martí Díaz,  
D’acord amb les disposicions dels arts. 53 i 54 de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya i normes concordants,  
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Modificar les delegacions especials per a encàrrecs específics a favor dels 
següents regidors: 
 
Sr. Jordi Sala i Druguet: Educació, Festes, Serveis  
Sr. Santiago Martí Díaz: Medi Ambient, Informació i Participació ciutadana 
 
Segon.- Comunicar aquesta resolució individualment als designats, donar-ne compte 
al Ple en la primera sessió que celebri i publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província, 
sens perjudici de la seva efectivitat des del moment de la presa de possessió del 
regidor Santiago Martí Díaz. 
 
L’Alcalde explica que aquesta ha semblat la distribució més efectiva.  
 
 

3. DESIGNACIÓ REPRESENTANT DEL CONSORCI DEL BESÒS 
 

 
L’Alcalde proposa que el Ple acordi nomenar el següent representant en un dels 
òrgans dels quals en forma part: 
 
Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs........     

Santiago Martí Díaz  
S’APROVA PER UNANIMITAT 

 
 
 
I a dos quarts de vuit del vespre es dóna per finalitzada la sessió, i s’estén 
aquesta acta, i jo la Secretària, ho certifico. 
 


