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Actualitat

L'Ajuntament renova el cartipàs municipal

Dimecres 21 de juliol de 2004
Consulta el nou cartipas: clica aquí L'Ajuntament de Castellar del Vallès ha
remodelat el cartipàs municipal per tal d'ajustar les competències dins l'equip de
govern a la nova situació generada per l'elecció, el passat 6 de juliol, de Montse
Gatell (CiU) com a nova alcaldessa de la població. La nova distribució de carteres
manté els mateixos coordinadors de les tres grans àrees amb què s'organitza la
Corporació. L'alcaldessa, Montse Gatell, es manté com a responsable de l'Àrea de
Serveis a les Persones, Gemma Perich continua com a titular de l'Àrea de Territori,
mentre que Jordi Permanyer seguirà com a coordinador de l'Àrea Econòmica. Pel
que fa a les diferents regidories, la fins ara titular de Gestió Ambiental, Mireia
Casamada (CiU), deixa l'Àrea de Territori per passar a comptar amb noves
atribucions dins l'Àrea de Serveis a les Persones. Casamada és la nova titular
d'Ensenyament, Cultura i Lleure, carteres que fins ara corresponien a Montse Gatell.
L'alcaldessa continua, però, com a regidora en cap de l'Àrea Social, a banda de
gestionar directament els serveis de comunicació i atenció ciutadana. D'altra banda,
la Regidoria de Règim Intern, que estava adscrita a l'alcaldia, serà per a Gemma
Perich (CiU), qui continuarà sent alhora la regidora d'Urbanisme i la responsable de
l'Àrea de Territori. El regidor entrant, Xavier Romance (CiU), que ha cobert la
vacant deixada per Lluís M. Corominas, ha assumit la cartera d'Esports. Aquesta
regidoria es trobava fins ara en mans de César Galván (CiU), qui s'integra
plenament a l'Àrea de Territori amb noves responsabilitats. Galván continuarà al
capdavant de la Regidoria de Via Püblica i, a més, es fa càrrec de la coordinació de
l'Oficina 21, la gestió de residus i el transport públic. Dins de l'Àrea de Territori, el
regidor Francesc Deu (ERC) assumeix la unitat de Parcs i Jardins, a banda de
continuar com a responsable del Fòrum Ambiental. Finalment, el regidor Jordi
Permanyer (ERC), responsable de l'Àrea Econòmica, assumeix la gestió directa de
totes les regidories que depenen d'aquest àmbit. Com a novetat, Permanyer es fa
càrrec de la Regidoria d'Hisenda, a banda de continuar al capdavant de les
regidories de Promoció Econòmica i Ocupació, Promoció de la Vila i coordinació
de fires i Pla Estratègic. Pel que fa a les tinències d'alcaldia, Jordi Permanyer, Joan
Roura i César Galván avancen una posició i passen a ocupar la segona, la tercera i la
quarta tinència d'alcaldia, respectivament. La vacant que queda a la cinquena
tinència d'alcaldia l'ocupa el regidor republicà Francesc Deu, qui per tant també
passarà a ser membre de la Junta de Govern Local. El nou cartipàs municipal s'ha
aprovat mitjançant decret d'alcaldia del passat 15 de juliol, un text que es fruit del
pacte de govern segellat entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana de
Catalunya a principis del present mandat i que s'ha reeditat amb motiu del relleu a
l'alcaldia de Castellar del Vallès.
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