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Nakor Bueno (Som de Castellar - PSC), en el moment de prendre possessió del
càrrec de regidor en el Ple del passat 25 de setembre.

L’equip de govern remodela el cartipàs municipal amb la
incorporació de Nakor Bueno al consistori

Dimarts 2 d'octubre de 2018

L’alcalde, Ignasi Giménez, va signar divendres passat un decret d’organització del
consistori amb l’objectiu de remodelar el cartipàs municipal després que el dimarts
passat, 25 de setembre, Nakor Bueno Gómez (Som de Castellar – PSC) prengués
possessió del càrrec de regidor en substitució de Pepa Martínez Romero.

Bueno s’estrena a l’equip de govern com a regidor adjunt d’Esports. D’altra banda,
el regidor Pepe Leiva, titular de les carteres de Manteniment i Esports, assumeix
també la Regidoria de Seguretat Ciutadana, Convivència i Civisme, en substitució
d’Aleix Canalís, que manté les regidories de Cultura i de Sostenibilitat i Medi
Natural. Aquesta darrera regidoria ha assumit novament les competències en
matèria de protecció civil, que fins ara estaven atribuïdes a la Regidoria de
Manteniment.

Els darrers canvis a l’organigrama fan referència, d'una banda, a l’Oficina Local
d’Habitatge, que passa de la Regidoria de Salut i Serveis Socials a dependre de la
Regidoria de Planificació, el titular de la qual és Pepe González. Aquesta regidoria
també assumeix, d'altra banda, les llicències d’activitats, fins ara adscrites a la
Regidoria de Dinamització Econòmica.

El cartipàs municipal manté un total de 18 regidories, a més del comissionat de
planificació estratègica.

Altres acords del Ple de dimarts

El Ple ordinari del passat 25 de setembre es va iniciar precisament amb la presa de
possessió del regidor Nakor Bueno Gómez. A continuació es va aprovar per
unanimitat l’acta del Ple corresponent al mes de juliol. També es va donar compte
de l’informe del període mitjà de pagament a proveïdors, corresponent al segon
trimestre de 2017, fixat en 6,90 dies.

A més, el consistori va aprovar el compte general de l’exercici 2017, amb 11 vots a
favor dels regidors de Som de Castellar – PSC i 9 en contra dels regidors d’ERC,
Decidim Castellar i PDeCAT. Un altre punt de l’ordre del dia en l’àmbit econòmic
va ser l’aprovació de la modificació de crèdit 4/2018 del pressupost de
l’Ajuntament, amb l’objectiu principal de traspassar la consignació de 200.000
euros del pressupostos participatius a les partides corresponents a cada projecte
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guanyador de l’edició d’enguany. Aquesta modificació va comptar amb el suport
dels 17 regidors de Som de Castellar – PSC, ERC i PDeCAT i les 3 abstencions dels
regidors de Decidim Castellar.

La mateixa votació es va donar en l’aprovació de la modificació 2/2018 de la relació
de llocs de treball al servei de l’Ajuntament. Aquest expedient inclou l’amortització
d’un lloc de treball d’arquitecte/a tècnic/a i un altre de responsable d’Habitatge i la
creació dels llocs de Cap d’oficina d’Habitatge i Sistema d’Informació Geogràfic i
d’administratiu/va d’Habitatge.

D’altra banda, el Ple va aprovar per unanimitat les ratificacions dels acords
d’aprovació dels nous Estatuts del Consorci de Normalització Lingüística i de
dissolució del Consorci de Turisme del Vallès Occidental.

Finalment, en l’apartat de mocions, es va aprovar per unanimitat un text presentat
pel grup municipal de Som de Castellar – PSC de suport a l’edició 2018 del
Correllengua, que impulsa la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana
(CAL). L’altra moció, presentada pel grup municipal d’ERC, proposava la
commemoració del referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre de 2017, i es va
aprovar amb els 9 vots favorables dels regidors d’ERC, Decidim Castellar i
PDeCAT i les 11 abstencions dels regidors de Som de Castellar – PSC.

Val a dir que el regidor de Decidim Castellar, Xavi Alavedra, va excusar
l’assistència a la sessió de dimarts passat. 
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