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Acords Presos per aquesta Corporació
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 15 DE DESEMBRE DE 2014
Es dona compte per part d’intervenció que s’ha
comunicat al Ministeri d’Hisenda, a través de
l’oficina virtual d’entitats locals, les dades
corresponents a l’execució trimestral del
pressupost prorrogat 2014, 3er trimestre.
S’aprova inicialment per majoria absoluta amb el
vot en contra del regidor de CIU, l’Ordenança
municipal de circulació del municipi de Montseny

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2014
S’aprova per majoria absoluta amb el vot en
contra del regidor de CIU , les relacions de fallits
números 11003, 12001, 13001 i 14001 proposades
per l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona.

S’aprova per unanimitat, adherir-se al conveni
marc de col·laboració entre el Departament de
Governació i Administracions Públiques, en nom de
l’administració de la Generalitat de Catalunya, el
Consorci Localret, l’Ajuntament de Barcelona i el
Consorci Administració Oberta Electrònica de
Catalunya per a l’impuls i el desenvolupament de la
interoperabilitat dels sistemes d’informació de les
administracions catalanes.

d’abstenció dels regidors de CIU, proposar al Sr.
Santiago Ramentol i Massana perquè sigui
nomenat, per part del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, Jutge de Pau Titular d’aquest
municipi, ja que el mateix no es troba incurs en
cap de les incompatibilitats o prohibicions perquè
pugui ser nomenat.

S’aprova per majoria absoluta, amb els vots

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 19 DE GENER DE 2015
S’aprova per unanimitat,
el conveni de
col·laboració per a la Xarxa Transició d’Educació
Treball (TET) del Vallès Oriental entre el Consell
Comarcal del Vallès Oriental i diversos municipis
de la comarca, entre els quals hi és el nostre i que
té per objecte el sumar esforços, crear i acordar
models d’actuació, compartir eines de gestió,
racionalitzar i optimitzar la despesa i els recursos i
disposar d’informació coordinada per tal de

planificar de forma encertada una formació dels
joves adequada a les necessitats del teixit
productiu, que garanteixi un millor nivell
d’ocupabilitat i de competitivitat del territori.
S’aprova per unanimitat,
el conveni de
col·laboració entre aquest Ajuntament i el Consell
Comarcal del Vallès Oriental referent a la
cooperació supramunicipal al Vallès Oriental que
té per objecte esdevenir un instrument de suport
als municipis per a l’establiment de mecanismes
de cooperació i de treball en xarxa per a fomentar
el desenvolupament econòmic i social a la
comarca, l’equilibri territorial i la millora de
l’eficiència en la prestació de serveis i polítiques
supramunicipals.

S’aprova per majoria absoluta, amb els vots
d’abstenció dels regidors de CIU, la proposta de
modificació dels Estatuts del Consorci local
Localret, acordada per l’Assemblea General
d’aquest Consorci.

S’acorda per majoria absoluta, amb els vots
d’abstenció dels regidors de CIU, aprovar
definitivament els estats i comptes anuals de la
Corporació corresponents a l’exercici de 2013.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 26 DE MARÇ DE 2015

inicialment l'expedient de modificació de crèdit
mitjançant concessió de crèdit extraordinari i
suplement de crèdit número 1/2014 i 2/2014.

S’aprova per unanimitat, prendre raó de la
renúncia del càrrec de regidor electe d’aquest
Ajuntament per part del Sr. Enric Pou i Mir.
S’aprova per unanimitat , retornar a Serveis a les
Persones Encís SCCL la garantia definitiva
dipositada davant aquest Ajuntament, per a
respondre de les obligacions de la gestió indirecta
del servei públic d’escola bressol la Camparra
d’aquest municipi i d’import dos mil quatre-cents
catorze euros amb quaranta-cinc cèntims
(2.414,45 €).
S’acorda per majoria absoluta, amb els vots
d’abstenció dels regidors de CIU, aprovar

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 20 D’ABRIL DE 2015
S’aprova per unanimitat, el contingut i la signatura
del conveni el conveni de col·laboració entre
aquest Ajuntament i el Consell Comarcal de la

S’aprova per unanimitat , el contingut i la
signatura del conveni de col·laboració per a la
millora dels recursos turístics entre l’Ajuntament
de Calella, l’Associació Turística de Calella i els
Ajuntaments de Montseny, Fogars de Montclús i
Campins del Parc Natural del Montseny.
S’aprova per unanimitat, prorrogar el conveni de
col·laboració entre aquest Ajuntament i el Institut
Català de la Salut pel programa de salut escolar
amb l’objectiu de promoure i de protegir la salut
infantil dins l’àmbit dels centres docents, per al
curs 2013-2014 per un import estimat que haurà
de cobrar l’Institut Català de la Salut de 8,19
euros.

Selva per al desenvolupament del projecte “Ruta
de la Tordera i Riera d’Arbúcies” que té per
objecte l’establiment del marc de col·laboració
entre les entitats per a impulsar el
desenvolupament del projecte “Ruta de la Tordera
i Riera d’Arbúcies” (TOURDERA).

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 27 D’ABRIL DE 2015
Una vegada complertes totes les formalitats establertes, aquest Ajuntament ha constituït la Mesa Electoral
d’aquest municipi per a les properes Eleccions Municipals

Registre
i Jutjat de Pau
hOLACivil
02/11/2016

Aquest any han tingut entrada en el Registre del Jutjat de Pau d’aquest
municipi 187 exhorts i demés documents, i han tingut sortida 169.
S’han efectuat les següents inscripcions:
- 15 casaments, dels quals 4 són civils.
- 1 naixement.
- 0 defuncions.
Moviments Del Cementiri Municipal
- 1 enterraments.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 21 DE MAIG DE 2015

S’aprova per unanimitat, sol·licitar participar en la
convocatòria de concessions de compensacions
econòmiques a favor dels Ajuntaments perquè
abonin retribucions a determinats càrrecs electes
per a l’any 2015, d’acord amb les bases
reguladores establertes a l’esmentada resolució.

S’aprova per majoria absoluta, amb els vots
d’abstenció dels regidors de CIU, desestimar les
al·legacions presentades pel Sr. Carles Lumeres i
Medrano, en nom i representació de la
Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny
en relació amb l’expedient de modificació de
crèdit núm. 2/2014, pels motius expressats en
l’Informe d’Intervenció de data 18 de maig de
2015 i aprovar definitivament els expedients de
modificació de crèdits núm. 1/2014 i 2/2014, del
pressupost 2014 d’acord amb la proposta
aprovada inicialment pel Ple d’aquest Ajuntament
en sessió de data 26 de març de 2015.

S’aprova per unanimitat , que l’Ajuntament de
Montseny s’adhereix a la segona pròrroga de
l’Acord marc de subministrament d’energia
elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya
membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un
termini de dotze mesos, que va des de l’1 d’abril
de 2015 al 31 de març de 2016, amb les següents
condicions econòmiques:

Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)

Preus (€/kW i any)

P1

P2

P3

128,231

104,533

71,364

149,737
171,804

88,478
133,442

153,119

68,202

P1

P2

P3

Sublot 1 (3.0A)

40,728885

24,437330

16,291555

Sublot 2 (2.1A)

44,444710

Sublot 3 (2.1 DHA)

44,444710

Sublot 4 (2.0 A)

42,043426

Sublot 5 (2.0DHA)

42,043426

Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les corresponents actualitzacions que el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo pugui dictar en relació a les parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme d’energia i
que siguin directament aplicables als consumidors finals de l’energia.
PREUS ENERGÍA (€/MWh)
T.A.

PRODUCTE

P1

P2

P3

P4

P5

P6

3.1A

TP-DH3C

110,685

94,777

70,785

0,000

0,000

0,000

6.1

TP-DH6B

124,731

103,019

96,943

82,560

79,767

67,026

S’acorda per unanimitat , aprovar el contingut i
despesa de l’addenda per l’any 2015 del IV
Conveni interadministratiu de col·laboració per a

la coordinació, la programació i el finançament de
Serveis Socials.

hOLA02/11/2016
Registre
General d’entrades, sortides i obres

Cal fer constar que al llarg d’aquest any han estat sol·licitades un total de 21 llicències d’obres, de les quals 16 han
estat concedides una vegada han estat informades favorablement, i 5 estan pendents de que aportin documentació o
bé s’emetin els corresponents informes tècnics.
El Registre general d’entrades ha tingut aquest any 2015 una anotació de 1269 documents dirigits a l’Alcaldia,
Regidors de cada una de les àrees i a Secretaria. Així mateix el Registre general de sortides ha comportat una anotació
de 457 documents

SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 13
DE JUNY DE 2015
Una vegada complert allò disposat a l’article 195
de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
Règim Electoral General, a les 10:36 hores el
President de la Mesa declara constituït
l’Ajuntament de Montseny resultant de les
eleccions celebrades el 24 de maig de 2015, amb
el regidors electes següents:
Sr. Alfons Planas i Jubany
Sr. Àngel Serra i Mosull
Sra. Núria Masnou i Pujol
Sr. Francesc Ignasi Rojas i Albiach

Sr. Xavier Matas i Ripoll
Sra. Gemma Perxachs i Milà
Sr. Carles Corominas i Arnaiz
Es procedeix a proclamar Alcalde – President de la
Corporació al Sr. Alfons Planas i Jubany que
encapçala la llista d’AMD – CP, segons els resultats
de la votació:
Vots a favor de n’Alfons Planas i Jubany: 3
Vots a favor d’en Francesc Ignasi Rojas i Albiach: 3
A continuació hi ha la Presa de Possessió de
l’Alcalde el Sr. Alfons Planas i Jubany.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL NOU AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 2 DE JULIOL DE 2015
S’aprova per unanimitat , que el Ple de l’Ajuntament celebrarà sessió ordinària de primera convocatòria cada
tres mesos, el primer dilluns, que sigui feiner, de cada trimestre, a les 10 hores de conformitat amb l’art.
46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; i sessions extraordinàries tantes vegades com siguin necessàries.
S’aprova per unanimitat, que la Comissió de Comptes quedi integrada pels membres següents:
•
•
•

President: L’Alcalde – President n’Alfons Planas i Jubany, o regidor en qui delegui.
Vocals:
el regidor Àngel Serra i Mosull per AMD-CP, el regidor Carles Corominas i Arnaiz per CiU i
el regidor Xavier Matas i Ripoll per TpM.
Secretària: La Secretària de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui.

S’aprova per unanimitat els següents nomenaments de representants de la Corporació en òrgans col·legiats:
•
•
•

Com a representant d’aquest Ajuntament a l’ADF Montseny – Migjorn el regidor Àngel Serra i
Mosull.
Com a representant d’aquest Ajuntament al Consorci per a la gestió dels residus del Vallès
Oriental al regidor Carles Corominas i Arnaiz.
Membres del Consell d’Administració de la Societat “Serveis Municipals de Montseny, S.L.”:
- President:
Alfons Planas Jubany
- Vice-President:
Carles Corominas i Arnaiz
- Vocal:
Núria Masnou i Pujol
- Secretària:
la de la Corporació

S’aprova per unanimitat, nomenar al regidor Sr. Àngel Serra i Mosull com a regidor dipositari (tresorer)
d’aquest Ajuntament per a exercir les funcions de Tresoreria d’aquest Ajuntament.
S’aprova per unanimitat, la creació dels següents grups polítics municipals:
•
•

Grup municipal de CiU, format pel regidor següent: Carles Corominas i Arnaiz
- Serà portaveu d’aquest grup el Sr. Carles Corominas i Arnaiz
Grup municipal d’AMD-CP, format pels regidors següents: Alfons Planas i Jubany, Àngel Serra i Mosull
i Núria Masnou i Pujol.

-

•

Serà portaveu d’aquest grup el Sr. Alfons Planas i Jubany, i com a suplent actuarà el
regidor Àngel Serra i Mosull
Grup municipal de TpM, format pels regidors Francesc I. Rojas i Albiach, Xavier Matas i Ripoll i
Gemma Perxachs i Mila.
- Serà portaveu d’aquest grup el Sr. Francesc I. Rojas i Albiach i com a suplent actuarà el
regidor Xavier Matas i Ripoll.

S’aprova per unanimitat la creació de la Junta de Portaveus que estarà formada per a cada un dels portaveus
del grups municipals que formen part del Ple municipal i les seves funcions seran les d’assessorar a l’Alcalde
en qüestions d’ordre del Ple Municipal així com donar la seva opinió sobre assumptes de competència
municipal o supramunicipal.
Es designa com a Tinents d’Alcalde d’aquest Ajuntament als regidors següents:
Primer Tinent d’Alcalde:
Segon Tinent d’Alcalde:

regidor Sr. Carles Corominas i Arnaiz
regidor Sr. Àngel Serra i Mosull

Es crean les regidories següents dins de tres àrees que són:
•
•
•

Serveis a les persones: Sanitat i Consum; Serveis d’Acció Social; Ensenyament; Cultura i Esports i
Joventut.
Serveis Centrals: Règim Interior; Seguretat Ciutadana i Mobilitat; Hisenda i Serveis Municipals i
Manteniment.
Serveis Territorials: Infraestructures, Obra Pública, Espai Públic i Planificació Urbanística; Urbanisme i
Obres Privades; Medi Ambient i Desenvolupament Econòmic.

Es deleguen en favor dels senyors Regidors que a continuació s’indiquen, les delegacions que tanmateix
s’assenyalen:
REGIDOR
Carles Corominas i Arnaiz
Àngel Serra i Mosull
Núria Masnou i Pujol
Francesc I. Rojas i Albiach
Xavier Matas i Ripoll
Gemma Perxachs i Milà

ÀREA
Sanitat i Consum; Medi Ambient i Desenvolupament econòmic
Hisenda i Serveis Municipals i Manteniment
Serveis d’Acció Social i Urbanisme i Obres Privades
Esports i Joventut
Cultura
Ensenyament

La delegació general a favor dels esmentats Regidors a la que anteriorment s’ha fet referència, comportarà,
tant la facultat de direcció de l’Àrea corresponent, com la seva gestió, fins i tot la firma de quants documents
de tràmit o definitius, incloses les propostes de resolució i els decrets de resolució, siguin necessàries per a
l’execució de l’esmentada delegació, i en especial les que a continuació s’indiquen:
•

Els actes de direcció, impuls, gestió i resolució corresponents als serveis inclosos en la seva Àrea, que
sent potestat d’aquesta Alcaldia, no es trobin inclosos com a competències no delegables en l’article
53.3 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, ni atribuïts excepcionalment a altres àrees en
els apartats següents, corresponent a cadascuna d’elles, a títol enunciatiu, els camps d’actuació
següents:

SANITAT I CONSUM
Control i vigilància dels aspectes següents:
Aigua d’abastament públic
Inspecció d’aliments i begudes
Activitats amb incidència ambiental
Sanejament d’aigües residuals
Salut pública i consum

Campanyes sanitàries
Salubritat pública en general
Recollida de gossos rodamón
MEDI AMBIENT
Protecció del medi ambient
Sanejament d’aigües residuals (depuradora)

Control de contaminació acústica
Activitats amb incidència ambiental
Sostenibilitat ambiental
Potestat sancionadora en l’àmbit
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
Desenvolupament rural
Comerç i turisme
Promoció i informació turística
Punt d’informació turística
Fires i mercats
Empresa i ocupació
Entitats relacionades en l’àmbit
Noves tecnologies de la informació i comunicació

ESPORTS I JOVENTUT
Activitats esportives
Gestió i direcció de les instal·lacions esportives
municipals
Gestió i administració dels béns adscrits a l’àrea
Col·laboració en activitats esportives no municipals
Joventut i activitats relacionades
CULTURA
Gestió i direcció dels equipaments públics destinat a
servei cultural: Casal de Cultura
Organització d’activitats culturals i lúdiques
Gestió i administració dels béns adscrits a l’àrea
Promoció de la cultura en general:
Festa Major, festes populars i activitats relacionades

HISENDA
ENSENYAMENT
Proposta d’establiment, gestió i recaptació de tributs,
taxes i ordenances fiscals
Pressupostos municipals
Comptes Generals
Operacions de crèdit i tresoreria
Rendes i exaccions
Resta d’assumptes que incideixin de forma especial en
matèria d’hisenda

Gestió i direcció de l’activitat educativa
Escola Bressol, CEIP Puig Drau
Beques i ajuts
Conservació d’edificis escolars
Resta d’assumptes relacionats amb l’ensenyament
reglat
RÈGIM INTERIOR

SERVEIS MUNICIPALS I MANTENIMENT
Manteniment i serveis
Recollida i tractament d’escombraries
Abastament d’aigua potable
Cementiri
Clavegueram
Enllumenat públic
Neteja viària
Escorxador
SERVEIS D’ACCIÓ SOCIAL
Serveis d’acció social i salut
Benestar social i habitatge
Infància i família
Protecció de menors
Polítiques d’igualtat
Persones grans i discapacitades
Cooperació i Solidaritat
URBANISME I OBRES PRIVADES
Informació urbanística
Intervenció administrativa en l’ús i edificació del sòl
Tramitació, concessió, denegació i pròrrogues de les
llicències i demés autoritzacions de caràcter urbanístic
Sanció i restitució de la legalitat urbanística
Potestat sancionadora en l’àmbit

Representar l’ajuntament
Règim interior i administració municipal
Relacions institucionals
Recursos humans
Convivència i seguretat
Comunicació i transparència
SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT
Seguretat ciutadana i protecció civil
Mobilitat i circulació
Autoritzacions: repartiment publicitat, etc.
Autoritzacions: activitats no permanents, etc.
Autoritzacions: activitats recreatives a l’aire lliure, etc.
Administració Electrònica
Potestat sancionadora en l’àmbit
INFRAESTRUCTURES, OBRA PÚBLICA, ESPAI PÚBLIC I
PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA
Infraestructures i obres municipals
Plans i instruments urbanístics
Locals en lloguer i altres dependències
Edifici multifuncional
Ocupació via pública: guals, etc.
Ocupació via pública: de caràcter provisional
Vialitat i manteniment de l’espai viari
Lloc de relació i convivència ciutadana

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 13 DE JULIOL DE 2015
S’aprova per unanimitat, el contingut i la signatura
de les addendes per a l’any 2015 dins el IV conveni
interadministratiu de col·laboració entre aquest
Ajuntament i el Consell Comarcal del Vallès
Oriental per a la coordinació, la programació i el
finançament de serveis socials, aprovades per la
Comissió de Govern del Consell Comarcal, en
sessió celebrada en data 22 d’abril de 2015.
S’aprova per unanimitat , proposar com a festes
locals per a l’any 2016: els dilluns 25 de gener i 29
d’agost.
S’aprova per unanimitat , modificar la distribució
de la dotació que correspongui a l’Ajuntament de
Montseny en la convocatòria de concessions de
compensacions econòmiques perquè abonin
retribucions a determinats càrrecs electes, any
2015, de manera que passi al càrrec electe de:

-

Alfons Planas i Jubany, Alcalde – President
en un 75% de dedicació i amb una
retribució bruta de 774,92 euros
mensuals.

Es designen els membres dels diferents grups
existents dins del pla d’actuació municipal.
•

Grup intervenció :
Xavier Matas ( Titular)
Àngel Serra ( Suplent)

•

Grup d’ordre públic:
Alcalde: Alfons Planas ( Titular)
Francesc I. Rojas ( Suplent)

•

Grup sanitari:
Gemma Perxachs ( Titular)
Núria Masnou ( Suplent)

•

Grup de suport logístic i de
comunicacions:
Carles Corominas ( Titular)
Núria Masnou ( Suplent)

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 13 DE JULIOL DE 2015, ACTUANT COM A JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I UNIVERSAL DE L'ENTITAT MERCANTIL SERVEIS
MUNICIPALS DE MONTSENY S.L.
S’aprova per majoria absoluta amb els vots en contra dels regidors de TpM, els comptes anuals
corresponents a l'exercici 2014, balanç, compte de pèrdues i guanys.
Balanç de situació
Actiu
A) Actiu no corrent..........................................................25.592,48 euros
II. Immovilitzat material................................................... 25.592,48 euros
B) Actiu corrent...............................................................30.804,48 euros
I. Existències.....................................................................5.554,00 euros
II. Deutors comercials i altres comptes a cob.....................19.623,80 euros
VI. Efectiu i altres actius líquids equival..............................5.626,68 euros
Total Actiu......................................................................56.396,96 euros
Passiu
A) Patrimoni Net................................................................4.723,61 euros
A-1) Fons propis................................................................4.723,61 euros
I. Capital.........................................................................12.020,24 euros
III. Reserves...................................................................-27.546,67 euros
V. Resultats d'exercicis anteriors.....................................-27.850,09 euros

VI. Altres aportacions de socis.........................................59.746,17 euros
VII. Resultat de l'exercici.................................................-11.646,04 euros
B) Passiu No Corrent........................................................8.857,19 euros
II. Deutes a llarg termini...................................................8.857,19 euros
C) Passiu Corrent............................................................42.816,16 euros
II. Deutes a curt termini.................................................. 5.874,69 euros
IV. Creditors comerc. i altres comptes a pagar..................36.941,47 euros
b) Proveïdors a curt termini ...........................................11.557,27 euros
2. Altres creditors..........................................................25.384,20 euros
Total patrimoni net i passiu............................................56.396,96 euros
Comptes de Pèrdues i Guanys
1. Import net de la xifra de negocis...................................35422,02 euros
4. Aprovisionaments......................................................28.959,64 euros
7. Altres despeses d'explotació.......................................-15.673,25 euros
8. Amortització d'immovilitzat..........................................-1.452,04 euros
A) Resultat d'explotació.................................................-10.662,91 euros
13.Ingressos financers........................................................ .25,12 euros
14. Despeses financeres...................................................1.008,25 euros
B) Resultat financer...........................................................-983,13 euros
C) Resultat abans d'impostos.........................................-11.646,04 euros
D) Resultat de l'exercici..................................................-11.646,04 euros

Aplicar el resultat en els següents termes:
Base de repartiment
Pèrdues i guanys
Total
DISTRIBUCIÓ
Total distribuït

2014
-6.646,04
0
2014
0

S’aprova per unanimitat, ratificar la constitució d’aquesta Junta Universal, l’ordre del dia d’aquesta Junta, i
els càrrecs de President i Secretària de la mateixa.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 23 DE JULIOL DE 2015
S’acorda per majoria absoluta, amb 4 vots a favor
i 3 abstencions dels regidors TpM, aprovar
inicialment el projecte refós de l’arranjament i
pavimentació del camí de connexió de les
carreteres BV-5301 amb BV-5114, 2ona fase
redactat per l’arquitecte Sr. Agàpit Borràs i Plana i
amb un pressupost d’execució per contracte de
283.675,04 euros ( IVA no inclòs) i sotmetre’l a
informació publica.

S’aprova per majoria absoluta, amb 4 vots a favor
i 3 abstencions dels regidors de TpM, que
Secretaria – Intervenció de l’Ajuntament emeti
informe d’existència de crèdit, que acrediti que
existeix crèdit suficient i adequat per a finançar la
despesa que comporta contractar el servei de
redacció de l’estudi de mobilitat, document
ambiental pel tràmit d’avaluació ambiental i el
projecte d’urbanització per la millora de
l’accessibilitat al nucli urbà de Montseny i
sol.licitar pressupost a 3 empreses d’enginyeria
per a la redacció dels dits treballs.

S’aprova per majoria absoluta, amb 4 vots a favor
i 3 abstencions dels regidors de TpM, encarregar a
l’equip redactor del POUM que porti a terme els
treballs per ultimar el projecte per adequar els
tràmits del POUM amb el Catàleg, sòl no
urbanitzable i sòl urbà.
S’aprova per unanimitat el contingut i la signatura
del protocol addicional de concreció per al 2015
del conveni de col·laboració per a la gestió i

prestació dels serveis socials, altres programes
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat
entre aquest Ajuntament i el Consell Comarcal del
Vallès Oriental per a l’any 2015.
S’aprova per unanimitat, l’adhesió a la
“Declaración mundial de los Alcaldes sobre la
privación ilegal e ilegítima de libertad del Alcalde
metropolitano de Caracas.”

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA EL DIA 31 D’AGOST DE 2015
Una vegada complertes totes les formalitats establertes, aquest Ajuntament ha constituït la Mesa Electoral
d’aquest municipi per a les properes Eleccions al Parlament de Catalunya.

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 5 D’OCTUBRE DE 2015
S’aprova per majoria absoluta, amb 4 vots a favor
i 3 abstencions dels regidors TpM, adjudicar el
contracte de serveis per a la redacció del l’estudi
de mobilitat, document ambiental i projecte
d’urbanització per a la millora de l’accessibilitat al
nucli urbà de Montseny a l’empresa Gestió
d’Enginyeria, Serveis i Arquitectura, S.L. (GESA,
S.L.) per l’import de deu mil set-cents seixantacinc euros amb trenta-set cèntims (10.765,37
euros) (IVA inclòs).
S’aprova per unanimitat , les bases reguladores de
la convocatòria per a l’atorgament d’ajudes per a
llibres escolars als nens d’aquest municipi, curs
2015-2016.

S’aprova per unanimitat , el contingut i la
signatura del conveni a signar entre aquest
Ajuntament i el Consell Comarcal del Vallès
Oriental per a la prestació d’assistència tècnica en
el marc de la realització del programa Treball i
Formació adreçat a persones en situació d’atur,
prioritàriament de 45 anys o més, inscrites en el
Servei d’Ocupació de Catalunya com a
demandants d’ocupació no ocupats regulat a
l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny de 2015.
S’aprova per unanimitat , adherir-se a l’Associació
de Municipis per la Independència, constituïda a
Vic en data 14 de desembre de 2011.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 26 D’OCTUBRE
DE 2015

documentació que es detalla a l’article 39.1 de la
Llei 21/2013, de 9 de desembre.

S’aprova per unanimitat , sol·licitar a l’òrgan
ambiental, Direcció General de Polítiques
Ambiental del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la
sol·licitud d’inici de l’expedient d’avaluació
d’impacte ambiental ordinària acompanyada de la

S’aprova per unanimitat , el contingut i la
signatura del conveni de col·laboració entre
aquest Ajuntament i la Diputació de Barcelona per
al desenvolupament del programa pedagògic “El
Montseny a l’Escola” del Parc Natural del
Montseny que té per objecte la definició de les

condicions de la col·laboració entre les dues
administracions durant els cursos escolars 2014 a
2018 en els projectes, actuacions i serveis que,
relacionats amb el Parc Natural del Montseny es
desenvolupin, en el marc del programa d’educació
ambiental “El Montseny a l’escola”, a l’escola
pública d’educació primària Escola Puig Drau
d’aquest municipi.
S’aprova per majoria absoluta, amb 4 vots a favor
i 3 abstencions dels regidors TpM , donar suport al
Servei Meteorològic de Catalunya com a promotor

del projecte per tal de dur a terme la creació d’un
Centre de Referència de la Meteorologia a
Catalunya al cim del Turó de l’Home (municipi de
Fogars de Montclús), infraestructura que ha
d’estar integrada en l’activitat del Parc Natural del
Montseny.
S’aprova per unanimitat , designar al Sr. Carles
Corominas i Arnaiz, regidor de Sanitat i Consum,
com a representant de l’Ajuntament de Montseny
en l’Assemblea General de la Xarxa Local de
Consum.

S’aprova per unanimitat, el següent calendari fiscal per a l’exercici 2016:

- Impost Vehicles de Tracció Mecànica
- Impost sobre Béns Immobles Urbans
- Impost Béns Immobles característiques especials
- Impost sobre Béns Immobles Rústics
- Impost sobre Activitats Econòmiques
- Altres Tributs (Escombraries Domèstiques i
Comercials, Clavegueram, Cementiri, bústies i
ocupació de la via pública)
- Taxa Subministrament Aigües, 4t trimestre/15
- Taxa Subministrament Aigües, 1er trimestre/16
- Taxa Subministrament Aigües, 2on trimestre/16
- Taxa Subministrament Aigües, 3er trimestre/16

Data Inici

Data Final

05/02/2016
02/09/2016
02/09/2016
02/09/2016
02/09/2016

05/04/2016
03/11/2016
03/11/2016
03/11/2016
03/11/2016

01/04/2016
05/02/2016
03/05/2016
05/08/2015
02/11/2016

02/06/2016
05/04/2016
05/07/2016
05/10/2016
03/01/2017

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 23 DE NOVEMBRE DE 2015
Una vegada complertes totes les formalitats establertes, aquest Ajuntament ha constituït la Mesa Electoral
d’aquest municipi per a les properes Eleccions Estatals

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2015
S’aprova per unanimitat, nomenar com a
representant d’aquest Ajuntament al patronat de
la Fundació Acció Baix Montseny al Sr.Alfons
Planas i Jubany, Alcalde.

S’aprova definitivament per majoria absoluta,
amb 4 vots a favor i 2 abstencions dels regidors
TpM, els estats i comptes anuals de la Corporació
corresponents a l’exercici de 2014.

S’aprova per unanimitat, ordenar la devolució de
les quantitats, en concepte de paga extraordinària
i addicional del mes de desembre de 2012.

S’aprova per majoria absoluta, amb 4 vots a favor
i 2 abstencions dels regidors TpM, el pressupost
general per a l’exercici 2015 i l’estat consolidat
d’acord amb els següents:

ESTAT DE DESPESES
A)

OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1.Cap. 2.Cap. 3.Cap. 4.-

Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
B)

92.511,04 euros
268.219,81 euros
7.198,41 euros
11.748,67 euros

OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6.Cap. 7.Cap. 8.Cap. 9.-

Inversions Reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

615.690,05 euros
------------43.500,00 euros

TOTAL DESPESES..... 1.038.867,98 euros

ESTAT D’INGRESSOS
A)

OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1.Cap. 2.Cap. 3.Cap. 4.Cap. 5.-

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos Patrimonials
B)

112.168,00 euros
3.500,00 euros
156.432,75 euros
205.111,89 euros
7.004,00 euros

OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6.Cap. 7.Cap. 8.Cap. 9.-

Alineació d’inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

------------554.651,34 euros
-----------------------

TOTAL DESPESES.. 1.038.867,98 euros

quedant el total de DESPESES fixat en un milió trenta-vuit mil vuit-cents seixanta-set euros amb noranta-vuit
cèntims i el d’INGRESSOS en la mateixa quantitat, amb la qual cosa el pressupost queda anivellat.

Recollida residus 2014
Import de recollida selectiva que s’ingressa a l’Ajuntament per
minorar el cost de la recollida d’escombraries que beneficia als usuaris.

Quilos

Preu

Import

RECOLLIDA VIDRE ( compensacions econòmiques fixades per ecovidrio )

19797

0.066810

1322.64

a

TRANSPORT VIDRE (compensacions econòmiques fixades per ecovidrio )

19797

0.001405

27.81

a

ENVASOS ( compensacions econòmiques rebudes d’Ecoembalajes de España)

14757

0.237052

3498.18

a

PAPER I CARTRÓ ( compensacions econòmiques rebudes d’Ecoembalajes de España)

12020

0.038391

461.46

a

RETORN DEL CÀNON DE PAPER I CARTRÓ

12020

0.000000

0.00

b

VENDA DE PAPER I CARTRÓ

12020

0.086654

1041.58

b

Ingrés definitiu 2014

Base imposable

% IVA

Quota IVA

Import Total

a

5310,09

10

531,01

5841,10

b

1041,58

Exempt

0.00

1041.58

TOTAL

6882,68

ELS GRUPS MUNICIPALS OPINEN
AMD-CP
En aquest Butlletí Informatiu els tres grups que
formen l’Ajuntament, varem decidir d’aportar,
independentment del resum dels acords ,una
reflexió de manera individual .
En aquesta legislatura es va produir el que ha
estat norma els últims 32 anys, convidar a tots
els regidors a treballar mitjançant la delegació
de la tasca que volguessin desenvolupar, fet
que va ésser acceptat per tots els regidors
triant cada un el lloc més adient per el seu
tarannà .
Per les dates que començava la legislatura tots
érem conscients de les limitacions que teníem,
un pressupost prorrogat (al principi) , i una
constant que es ve practicant sempre, el
control de la despesa, fet que comporta que la
major part, les actuacions es duen a terme
amb la dedicació de hores i hores de cada un de
nosaltres , com a servidors públics que som.
Han estat quatre mesos de treball des de cada
una de les àrees , del que em sento satisfet del
seu resultat. Portant a terme l’organització de
la Festa Major. La represa del curs escolar ha
estat treballada i portada a terme amb una
bona resolució. En el sector serveis s’ha
electrificat l’entrada del cementiri amb plaques
solars, així com la millora del servei d’aigua.

Les obres particulars es gestionen acuradament
i l’àmbit de Serveis socials es treballa amb les
necessitats dels nostres vilatans. La promoció
econòmica s’ha produït amb empenta i aire
fresc
que tothom ho ha pogut copsar.
Finalment, pel que fa a l’obra pública en
aquests moments estem licitant diferents
obres, i
a primers d’any posarem en
funcionament l’Ordenació del Trànsit al Nucli ,
tot això amb dedicació.
Avui tenim una sorpresa, que el grup Tots per
Montseny ha pres la decisió (per mi
equivocada) de deixar la responsabilitat al cap
davant de les regidories, de cultura,educació,
esports i joventut , de forma irrevocable. Crec
que han fet un pas enrere dins la democràcia,
des del primer dia s’ha explicat que els mitjans
econòmics són els que són, minsos , i que des
de cada regidoria s’ha de treballar i treballar
per a tothom i amb els mitjans de què
disposem i sense fer diferències . Caldrà doncs
reconduir aquest afer (si no té marxa enrere) i
preparar el nou pressupost de 2016 , amb les
aportacions de l’equip de govern .
El funcionament d’un ajuntament no depèn
sols de cada un de nosaltres regidors , ni a
Montseny ,ni a Barcelona sols cal veure els
pobles veïns així com també la primera ciutat

de Catalunya, cal programar molt, pressupostar
més i, tenir la paciència de poder arribar a
executar el que ha estat dissenyat i preparat,
la majoria de les vegades per indicacions dels
nostres veïns.
Tal i com vaig comentar en la reunió que
mantinguérem , per poder aclarir el que es va
presentar per escrit
sense cap indici ni
comentari, repeteixo : he trobat a faltar amb
els regidors d’esports i joventut ,cultura i
ensenyament, una comunicació més fluïda i
directa, que no és obligatòria però sí saludable,
amb tot, de vegades és per contrastar
diferències d’opinió, perquè així crec que tots
aprenem i el poble hi surt guanyant .
Tenim que acceptar que mentre aquest poble
no creixi, sols podrem tirar endavant aquelles
propostes i projectes que necessitin d’aportació
econòmica, que siguin objecte d’ajuts.
Ara que acabem l’any vull felicitar a tots i cada
un dels regidors per la seva tasca feta , i
demanar a l’entorn i veïns afins a cada un dels
grups que conformen l‘Ajuntament de
Montseny, tinguin la paciència, per poder
veure possible el desenvolupar els programes
pels quals ens hem presentat.

EN NOM DE TOTS ELS GRUPS, MOLT BONES FESTES A TOTHOM L’ Alcalde, Alfons Planas

CiU
Agraïm la confiança de les persones que ens
varen votar el passat mes de maig. Lluny de ser
el resultat esperat, CDC ha entrat per primera
vegada al govern de l’Ajuntament de
Montseny.
Tenim l’oportunitat de desenvolupar el
programa electoral i això estem fent, amb
limitacions econòmiques, certament. L’objectiu
és voler ser d’utilitat i positius per a tot el

poble, doncs, un canvi esdevindrà, sent difícil
avui per demà.
El mandat va començar amb competències per
a tots els set membres del consistori i cadascú
impulsar les accions de govern de les seves
regidories. Aquest desembre això ha canviat
sobtadament; ho respectem. Per la nostra
part, el grup convergent continua i continuarà
participant en el Govern Municipal aportant

estabilitat i feina feta, especialment en les
regidories de Desenvolupament Econòmic,
Medi Ambient, Sanitat i Consum.
Les característiques del nostre municipi
accentuen la necessitat de diàleg entre les
forces municipals i més davant altres
administracions, no s’hi val a badar. Per
nosaltres no quedarà, sabem que primer són
les persones i Montseny en conjunt.

Carles Corominas i Arnaiz, Regidor portaveu del Grup Municipal de CiU
Tots per Montseny
Amb el present, comunicar públicament la
nostra decisió de deixar les nostres
responsabilitats al capdavant de les regidories
de cultura, educació, esports i joventut.

responsabilitats sense que se’ns doti de mitjans
per tal d'assumir-les de manera adequada, de
caràcter financer en alguns casos o de caràcter
logístic en d'altres i entre d'altres.

Decisió presa davant la incomoditat i les
dificultats en la gestió de les mateixes que tot
sovint no pot anar més enllà de un més que
frustrant «porta-encàrrecs» contrari a l'ideal de
Tots, on tots vol dir tots, però en igualtat de
condicions.

Així mateix deixar clar, contràriament a allò que
algú ha pretés fer veure, que aquest govern
municipal no ha estat mai un GOVERN DE SET
sinó que ha estat fruit d'un pacte entre CIU i
AMD que fins a data d'avui no sabem en quins
termes esta establert, ja que continua sent un
pacte encobert, mentre aquest no es faci
públic.

Circumstàncies que ens aboquen a la obligació
d'atendre les peticions dels veïns sense poder
aplicar el nostre criteri, sotmès contínuament
per el de l'equip de govern i que ens
compromet tot sovint de manera negativa.
També davant del fet de que se’ns pretengui
carregar, i se’ns carregui de fet, de

Grup Municipal de Tots per Montseny

Lamentem no poder continuar amb la il·lusió i
energia que ens va moure a l'inici de legislatura
a l'hora de intentar implementar alguns punts
específics del nostre programa mitjançant les
regidories però el fet és que passats uns mesos,
i amb l'experiència d'aquests, podem constatar

que la fórmula plantejada no ha reeixit, i que
per tant, passarem a constituir una oposició de
caràcter més clàssic.
Una oposició que pretenem de manera
constructiva i amb la que, tot fent autocrítica,
prioritzarem els fins ara desatesos fonaments
del nostre programa, la democratització de la
vida municipal, la comunicació i la participació
ciutadana.
Una oposició amb la que també, volem
continuar aportant i col·laborant, encara que
sigui des d'un altre angle, que creiem més
enriquidor, i amb tot allò ens sigui possible, al
dia a dia de la vida municipal.
Atentament,

Actes Culturals Celebrats el 2015
•

5 de Gener: Gran Cavalcada dels Reis d’Orient

•

25 de Maig: Vot de Poble a Sant Marçal

•

Juliol : Festa Major de Sant Martí

•

22, 23 i 24 d’Agost : Festa Major

•

4 d'Octubre : XXXIII Festa d’Homenatge a la Vellesa

•

4 d’Octubre : XXI Fira dels Aliments Catalans Artesans

•

24 i 25 d’Octubre : XXI Cap de Setmana del
de Bolet i la
Gastronomia i exposició de Bolets

•

20, 21 i 22 de Novembre: 1es Jornades de la Cuina del
Senglar

•

11 de Novembre : Ermita Sant Martí, Missa Honor al
Sant

Horari
HORARI D ’ATENCIÓ AL PÚBLIC A L’AJUNTAMENT DE
MONTSENY
Dilluns, Dimecres, Divendres i Dissabtes de 17 a 20 hores
Web: www.montseny.cat

Email: montseny@diba.cat

HORARI REGIDORS

Carles Corominas Arnaiz: Dilluns de 19h a 20h i hores convingudes
Àngel Serra Mosull: Segon i quart dissabte de cada mes de 17h a 18h i hores
convingudes
Núria Masnou Pujol: Dimecres de 17h a 20h i hores convingudes
Francesc I. Rojas Albiach:
Xavier Matas Ripoll:
Gemma Perxachs Milà:

Horari Metge
El Dia de visita del metge és :
Els Dimecres de 15.30 h. a 16.00 h.

REIS D’ORIENT

POEMA DE NADAL

El 5 de gener a les 18:30 h. rebuda
de Ses Majestats a la Plaça de la
Vila, discurs reial i tirada de
caramels des del balcó de
l’Ajuntament.
Tot seguit, acompanyarem a Ses
majestats fins al Casal de Cultura
on es farà entrega de les cartes.
* En cas de pluja o neu es farà tot al
Casal de Cultura.

DESITGEM A TOTS ELS VEÏNS,
VEÏNS, VEÏNES I VISITANTS,
UNES BONES FESTES I FELIÇ ANY NOU.
NOU

