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Sessió extraordinària del dia 22 de desembre de 2016
S’aprova per unanimitat el contingut i la signatura del conveni entre aquest Ajuntament i el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l’establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts de menjador.
S’aprova per unanimitat, l’annex I i II del conveni marc de col·laboració entre
aquest Ajuntament i el Consell Comarcal de la Selva per al desenvolupament del
Projecte “Ruta de la Tordera i Riera d’Arbúcies”.
S’acorda per unanimitat, aprovar els períodes de pagament exercici 2017 de
l’Impost sobre Béns de Naturalesa Urbana d’acord amb el següent detall:
- Rebuts no domiciliats: 02/05/2017 (data inici) - 04/07/2017 (data final)
- Rebuts domiciliats: 02/05/2017 (1er fracció) – 02/11/2017 (2ona fracció
S’aprova per unanimitat, aprovar les relacions de fallits números 16001 i 16002
d’import 21,02 euros i 121,98 euros respectivament presentades per l’ORGT
S’aprova per unanimitat, que el municipi de Montseny s’adhereix i al contracte
derivat (Exp. 2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica
destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini de
dotze mesos, des de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017.
S’aprova per unanimitat, iniciar converses amb l’empresa adjudicatària tant de
l’actuació II Fase d’arranjament i pavimentació del camí de connexió de la carreteres BV-5301 amb BV-5114 com de les actuacions incloses a la memòria valorada
de les obres correctores del dit projecte, per tal de procedir a la resolució dels esmentats contractes firmats en data 3 d’abril de 2014 i 15 d’abril de 2014 respectivament.
S’aprova per unanimitat, iniciar converses amb Repsol – Butano SA per tal de
revisar i actualitzar la situació contractual amb aquest Ajuntament.
S’aprova per unanimitat, sol.licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya per
recuperar places residencials per a gent gran i centres de dia als municipis.
S’aprova per majoria absoluta, instar al Servei d’Ocupació de Catalunya a iniciar
urgentment els processos de concertació territorial i les estratègies territorials amb
col·laboració amb els ajuntaments i consells comarcals per tal de fomentar
l’ocupació i el desenvolupament econòmic i que coordinin les iniciatives públiques
i privades destinades a la creació d’ocupació.
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Sessió extraordinària del dia 5 de gener de 2017
S’acorda per unanimitat, aprovar inicialment el projecte d'obres "Projecte Executiu d'una xarxa de calor amb biomassa al municipi de Montseny" que té per objecte la instal·lació d'una caldera de biomassa
pel subministrament de calor als edificis CEIP Puig Drau, Casal de Cultura i Escola Bressol, redactat per
l'enginyer industrial de Serveis Tècnics Enerfust, SL i amb un pressupost d'execució
per contracte de noranta-un mil sis-cents seixanta-set euros amb quaranta-sis cèntims (91.667,46 euros) IVA no inclòs
S’acorda per unanimitat, l’adhesió al Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia Sostenible. L’Ajuntament de Montseny fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any
2030 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més
del 40 per cent per a l’any 2030 mitjançant la millora de l’eficiència energètica i un
major ús de fonts d’energia renovables i l’augment de la resiliència mitjançant
l’adaptació als impactes del canvi climàtic. L’Ajuntament es compromet a elaborar un Pla d’Acció pel
Clima i l’Energia en un termini màxim de dos anys des de la data d’adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió d’Energia de la Unió Europea i
inclourà un inventari base d’emissions i una avaluació de les vulnerabilitats i riscos al canvi climàtic.
S’aprova per unanimitat, sol·licitar una subvenció per import del 80% del preu d'execució del contracte
del projecte aprovat i anomenat "Projecte executiu d'una xarxa de calor amb biomassa al municipi de
Montseny", així com els costos relatius a la Direcció Facultativa de l'obra fins a un import màxim del 5%
del Pressupost d'Execució per Contracte (PEC) del dit projecte.

Participa en l'inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Montseny
Des de l'Institut del Patrimoni Cultural Immaterial (IPACIM) estan fent, per encàrrec de la Diputació de Barcelona, l’actualització de l’Inventari del patrimoni cultural immaterial de la Reserva
de la Biosfera del Montseny, un projecte reconegut com a bona pràctica per la UNESCO.
Alguns elements del patrimoni immaterial del nostre municipi ja estan inclosos en la primera
versió d’aquest inventari, que es pot consultar al web de la Xarxa de
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
http://parcs.diba.cat/web/el-patrimoni-cultural-immaterial-delmontseny.
Tanmateix, per a alguns d’aquests elements no disposen de fotografies o
vídeos que els il·lustrin i que ajudin a conèixer-los. Per aquest motiu, us
volem demanar si vosaltres disposeu de material gràfic o audiovisual que els hi pugueu cedir per
incorporar-lo al web i millorar així la visibilitat del patrimoni immaterial del nostre municipi.
Amb l’actualització que estan portant a terme, també ens ofereixen l’oportunitat d’incloure
nous elements del nostre municipi: festes, danses, jocs, tradicions, artesanies, etc. Podeu enviar les vostres propostes per correu electrònic a info@ipacim.org.
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Sessió ordinària del dia 23 de gener de 2017
S’aprova per unanimitat, el contingut i la signatura el conveni de col·laboració 2016-2019 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 que té per objecte establir la relació, la participació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre ambdues administracions en les matèries
abans esmentades.
S’acorda per unanimitat, aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de
l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana.

Sessió extraordinària del dia 16 de febrer de 2017
S’aprova per unanimitat, la certificació núm. 1 de l’actuació “Centre de recepció de carn de caça” per un
import total de noranta-tres mil cinc-cents noranta-cinc euros amb seixanta-nou cèntims (93.595,69 euros).
S’acorda per unanimitat, aprovar els comptes de la Gestió Recaptatòria efectuats per l’Organisme de
Gestió Tributària durant els exercicis 2014, 2015 i 2016.
S’aprova per unanimitat, l’addenda per a l’any 2017 al V conveni interadministratiu de col·laboració per
a la coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials aprovada pel Consell Comarcal del
Vallès Oriental en Comissió de Govern 2017/1, celebrada en data 25 de gener de 2017.
S’aprova per unanimitat, l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder
efectuar l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries.
S’aprova per unanimitat, donar suport al manifest Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la
gesia.

Registre Civil i Jutjat de Pau
Aquest any han tingut entrada en el Registre del Jutjat de Pau d’aquest municipi 140 exhorts i
demés documents, i han tingut sortida 138 .
S’han efectuat les següents inscripcions:
- 13 casaments, dels quals 9 són civils.
- 0 naixement.
- 3 defunció .
Moviments Del Cementiri Municipal
- 3 enterrament.

pa-
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Sessió extraordinària del dia 23 de març de 2017
S’acorda per majoria absoluta, aprovar inicialment l'expedient instruït per a l'aprovació d'una modificació de crèdit en el pressupost de l’Ajuntament de Montseny per a 2016, corresponent a despeses corrents i
d’inversió, finançada amb baixa de crèdit d’altres partides de despeses de l’esmentat pressupost de la
Corporació.
S’aprova per unanimitat, establir la següent dedicació i retribució dels membres de la corporació amb
dedicació:
Dedicació
Període
Retribució (brut mens)
CCA
ASM

50%
25%

A partir de març 2017
A partir de maig 2016

516,62
258,31

S’aprova per unanimitat, sol·licitar la integració de l’Ajuntament de Montseny en el Consorci Besòs Tordera (CBT), aprovar, mitjançant la seva ratificació, els Estatuts vigents del Consorci, delegar en el Consorci, en la seva condició d’ELA bàsica de sanejament en alta, les competències en matèria de col·lectors,
bombaments i estacions depuradores corresponen al servei de sanejament en alta de l’Ajuntament de
Montseny i per últim acordar que l’Ajuntament de Montseny restarà integrat en el CBT en el nivell
d’actuació de sanejament en alta.

Butlletí digital

Teniu disponible la subscripció del nou butlletí electrònic
al web de l’Ajuntament . Us
podeu subscriure a diferents

Subscriu-te al nostre
butlletí

canals i setmanalment rebreu les últimes novetats:
avisos, noticies, agenda, ...

Sessió ordinària del dia 3 d’abril de 2017
No s’aprova per majoria absoluta, la moció que presenta el grup municipal TpM per la desmilitarització
i renaturalització del Parc Natural del Montseny en suport a la campanya recuperem el cim.
S’aprova per unanimitat, sol·licitar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona,
com a òrgan gestor de l’Impost sobre béns immobles (IBI) d’aquest municipi que en relació als subjectes
passius que tinguin el/s rebut/s domiciliat/s, que al llarg del període comprés entre el cobrament de la
1era fracció i el de la 2ona fracció els hi retornin l’import corresponent al 8% de la quota líquida total
del rebut/s. i en relació als subjectes passius que no tinguin el rebut/s domiciliat/s, que una vegada hagin
efectuat el pagament del rebut/s els hi retornin igualment el 8% de la dita quota líquida.
L’Alcalde fa arribar l’agraïment per part de l’Ajuntament a les persones que han portat a terme la posada en funcionament de la modificació del Web municipal.
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Sessió extraordinària del dia 24 d’abril de 2017
S’aprova per majoria absoluta, l'expedient de contractació mitjançant procediment obert, tramitació
urgent, i adjudicació amb l'aplicació de més d'un criteri de valoració, per a la gestió del servei públic de
l'Escola Bressol de la Camparra, mitjançant la modalitat de concessió tot convocant-ne la seva Licitació.
Autoritzar, en quantia de 27.535,63 euros, la despesa que per a aquest Ajuntament representa la contractació referenciada, habilitant la corresponent partida al pressupost de l'exercici 2017 pel que fa a la
despesa corresponent al dit exercici i aprovar el Plec de Clàusules d'Explotació que regirà el contracte de
gestió del servei públic de l’esmentada escola.

Montseny treballa en l'elaboració del seu Pla d'Acció per a l'Energia
Sostenible i el Clima
L’Ajuntament de Montseny està

bre quan es van reunir amb l’alc-

mesures de millora energètica als
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d’emissions de GEH més enllà del
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20% per l’any 2020 i del 40% per

boració d’un inventari municipal de

tació mitjançant una sèrie d’accions.

l’any 2030 respecte el 2005. A més a

consums energètics i d’emissions de
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més, aquest compromís inclou la

GEH associades al principals sectors

de definició
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d'activitat i en la realització d’ava-
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ptació al Canvi Climàtic per avan-

luacions energètiques a diversos

del PAESC,
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tant de miti-
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El PAESC és un dels elements fona-
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d’adaptació al canvi climàtic, serà la

mentals per aconseguir els objectius

l’estratègia d’actuació per reduir les

participació dels diferents actors

que marca el “Pacte d’Alcaldes pel
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locals, i per això, s’incorporarà

Clima i l’Energia”, iniciativa de la

Amb els resultats d’aquesta primera
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Unió Europea que impulsa la lluita
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local i que, l’Ajuntament de Monts-

pal com del propi Ajunta-

en general.

eny va adherir-s’hi de manera vo-

ment per actuar en camps tant
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Sessió extraordinària del dia 25 de maig de 2017
S’acorda per majoria absoluta, aprovar el pressupost general per a l’exercici 2017 i l’estat consolidat
d’acord amb els següents:
ESTAT DE DESPESES
OPERACIONS CORRENTS
Cap. 1.Cap. 2.Cap. 3.Cap. 4.-

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

103.434,15 euros
267.715,89 euros
5.965,00 euros
16.800,08 euros

OPERACIONS DE CAPITAL
Cap. 6.Cap. 7.Cap. 8.Cap. 9.-

Inversions Reals
408.611,13 euros
Transferències de capital
------------Actius financers
Passius financers
75.603,60 euros
TOTAL DESPESES.............. 878.129,85 euros

ESTAT D’INGRESSOS
OPERACIONS CORRENTS
Cap. 1.Cap. 2.Cap. 3.Cap. 4.Cap. 5.-

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

149.350,00 euros
3.500,00 euros
149.899,68 euros
206.177,56 euros
8.561,50 euros

OPERACIONS DE CAPITAL
Cap. 6.Cap. 7.Cap. 8.Cap. 9.-

Alineació d’inversions reals
------------Transferències de capital
360.641.,11 euros
Actius financers
-----------Passius financers
------------TOTAL INGRESSOS ........... 878.129,85 euros

quedant el total de DESPESES fixat en vuit-cents setanta-vuit mil cent vint-i-nou euros amb vuitantacinc cèntims i el d’ INGRESSOS en la mateixa quantitat, amb la qual cosa el pressupost queda
anivellat. Igualment s’acorda sotmetre’l a informació pública pel termini reglamentari als efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions
S’acorda per majoria absoluta, aprovar inicialment el quadre de sancions de l’ordenança municipal de
circulació i sotmetre’l a informació pública perquè els interessats puguin formular reclamacions i
suggeriments.
S’aprova per unanimitat, retornar a la Fundació Acció Baix Montseny la fiança dipositada davant
aquest Ajuntament i d’import 397,84 euros com a garantia definitiva de l’actuació “ Senyalització
viària vertical i horitzontal del nucli urbà de Montseny”.
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Deixalleria Municipal
A les deixalleries podem portar els residus especials en petites quantitats,
els residus voluminosos, els residus vegetals, les runes i altres fraccions que
es poden aprofitar.
Adreça: Ctra nova de Sant Celoni, s/n
Telèfon: 937440086
Web: http://www.savosa.com/stamaria.htm
Horari:
Dimarts de 16h a 19h, De dimecres a divendres de 9:30h a 13:30h i de 16h a 19h, Dissabte de 9h a

Sessió ordinària del dia 3 de juliol de 2017
S’acorda per unanimitat, aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de modificació del conveni de
col·laboració entre aquest Ajuntament i el Consell Comarcal del Vallès Oriental per al cofinançament del
romanent negatiu del Consorci d’Educació Especial Montserrat Montero.

S’acorda per unanimitat, aprovar el protocol addicional per l’any 2017 del conveni per a l’elaboració, la
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme amb els Ajuntaments de la
comarca del Vallès Oriental amb una aportació per part d’aquest Ajntament de 863,21 euros.
S’aprova per unanimitat, sol·licitar dins de la convocatòria “Línia de subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020” l’actuació que es detalla tot seguit:
Any

Actuació

2018

2a Fase Pavimentació camí veïnat de
Vilaseca

Import total actuació

Subvenció sol·licitada

49.999,62 euros

49.999,62 euros

S’aprova per unanimitat, sol·licitar a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, que no s’aprovi provisionalment el Catàleg de masies, cases rural i altres construccions en sòl no urbanitzable del dit municipi fins
que hagi finalitzat l’expedient de delimitació d’aquell terme municipal amb el nostre i que s’adeqüin els
límits tant de l’esmentat Catàleg com del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de l’esmentat municipi
d’acord amb el resultat dels treballs de delimitació dels dos termes municipals i de les actes de delimitació
que es redactin i s’aprovin per ambdues administracions locals.

Registre General d’entrades, sortides i obres
Cal fer constar que al llarg d’aquest any han estat sol·licitades un total de 18 llicències d’obres, de les quals 15 han estat concedides una vegada han estat informades favorablement, 2 està pendent de que aportin documentació o bé
s’emetin els corresponents informes tècnics, i 1 traslladada a un altre municipi.
El Registre general d’entrades ha tingut aquest any 2016 una anotació de 1295
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 617 documents
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Sessió extraordinària del dia 28 de juliol de 2017
S’aprova per unanimitat, proposar com a festes locals per a l'any 2018: els dilluns 2l de mag i 27 d'agost.
S’acorda per unanimitat, aprovar inicialment el projecte d'obres "2onaFase Pavimentació camí veïnat
de Vilaseca municipi de Montseny" redactat per l'arquitecte municipal i amb un pressupost de quarantaun mil tres-cents vint-i-dos euros (41.322,00 euros) i vuit mil sis-cents setanta-set euros amb seixanta dos
cèntims d'IVA (8.677,62 euros).
S’acorda per unanimitat, aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, tramitació
ordinària, oferta econòmicament més avantatjosa amb varis criteris d'adjudicació per a l'obra consistent
en l’execució del projecte d'obres "Col·lector d'aigües residuals de Cal Ferrer de Dalt i Cal Xerric en el
T.M. de Montseny", convocant la seva licitació.
S’aprova per unanimitat, retornar a Construccions Deumal SA els avals dipositats en aquest Ajuntament
com a garantia definitiva per a l’execució de l’actuació “II Fase d’arranjament i pavimentació del camí
de connexió de la carreteres BV-5301 amb BV-5114”.
S’aprova per unanimitat, l’adhesió a la taula de desenvolupament econòmic i l’ocupació del Vallès Oriental i suport a la sol·licitud del Programa de Suport i Acompanyament a la Planificació Estratègica per
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
S’aprova per unanimitat, donar suport a la candidatura de la sardana a la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO.

Recollida residus 2016
Import de recollida selectiva que s’ingressa a l’Ajuntament per minorar el cost
de la recollida d’escombraries que beneficia als usuaris
Ingrés definitiu 2016
Quilos

Preu

RECOLLIDA VIDRE ( compensacions econòmiques fixades per ecovidrio )

18866

0.065390

TRANSPORT VIDRE (compensacions econòmiques fixades per ecovidrio )

18866

0.01375

ENVASOS LLEUGERS ( compensacions econòmiques rebudes d’Ecoem-

15372

0.224604

3452,61

PAPER I CARTRÓ ( compensacions econòmiques rebudes d’Ecoem-

11998

0.035766

429.12

VENDA DE PAPER I CARTRÓ
FORM I RESTA ( Retorn cànon Agència de Residus de Catalunya)

11998

0.100102

429.12
2035,94
8378.29 €

TOTAL

Pressupost cost dels serveis 2017 i 2018
FORM I RESTA
ENVASOS
PC
VIDRE

2017
91.710,41 €
24.431,08 €
24.431,08 €
6.288,71 €

En el cas del Montseny, representa un 37% del cost de cada servei.

“RECICLAR BÉ, TÉ RECOMPENSA”

2018
95.185,91 €
25.054,30 €
25.054,30 €
6.450,73 €

Import
1233.65
25.94
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Sessió extraordinària del dia 21 de setembre de 2017
S’aprova per unanimitat, el contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i el Departament de Treball, afers socials i famílies de la Generalitat de Catalunya per a la
col·laboració en la dinamització cívico comunitària i que té per objecte potenciar la participació de la
població d’aquest municipi en activitats cíviques i comunitàries de caire intergeneracional.
S’acorda per unanimitat, aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Montseny al conveni de col·laboració
subscrit el 6 de juliol de 2017 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions, tot assumint el compromís de complir les obligacions
que se’n derivin.
S’acorda per unanimitat aprovar l’adhesió de la societat Serveis Municipals de Montseny SL al conveni
de col·laboració subscrit el 6 de juliol de 2017 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona
per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions, tot assumint el compromís de complir les obligacions que se’n derivin.
S’aprova per unanimitat, augmentar el complement específic del personal funcionari, així com tots els
conceptes salarials del personal laboral d’aquest Ajuntament en un 1% i d’acord amb les previsions de
l’article 18.2 de la Llei de Pressupostos generals de l’Estat.

Noves mesures de l'ORGT per impulsar l'administració electrònica
L'ORGT de la Diputació de Barce-

al·legacions

utilitzant el servei e-NOTUM dins

lona ha desenvolupat un conjunt

- La sol·licitud per rebre electròni-

de la plataforma EACAT. Pel que

de mesures en relació a l'impuls de

cament les notificacions per part

fa a les persones físiques també

l'administració electrònica, amb la

de persones físiques i la comunica-

les notificacions són electròniques

finalitat de la millora continua per

ció dels mitjans d'avís en cas de

en el cas que així ho sol·licitin.

tal de millorar el servei que pres-

persones jurídiques.

Així mateix, per a aquells ciuta-

ta.

Aquestes millores han estat possi-

dans que vulguin personar-se a

S'han incorporat un conjunt de mi-

ble en haver incorporat les noves

les oficines, a partir dels primers

llores en els tràmits del web de

eines del Consorci AOC (idCAT mò- dies d'octubre està previst el nou

l'Organisme (orgt.cat) per tal que

bil, Cl@ve PIN, Certificat digi-

servei de cita prèvia que se

els ciutadans puguin relacionar-se

tal...), mitjançant les quals es ga-

sol·licitarà des del web amb la

electrònicament i per tant no els

ranteix el nivell de seguretat dels

finalitat de reduir els temps d'es-

calgui desplaçar-se a les oficines de

sistemes d'identificació i signatura

pera a les nostres oficines, el que

l'Organisme. Els tràmits més desta-

necessaris per a cada tipologia de

permetrà gestionar els tràmits de

cats són:

tràmit que es realitza.

manera més àgil prestant un ser-

- L'obtenció de duplicitats de docu-

També des de fa uns mesos totes

vei públic de qualitat. Els primers

ments per realitzar pagaments de

les notificacions dirigides a perso-

mesos, aquest nou servei tindrà

l'IBI, I s/vehicles i sancions.

nes jurídiques es practiquen elec-

caràcter voluntari, amb vistes

- La presentació de sol·licituds: de

trònicament, d'acord amb l'esta-

d'anar implantant-lo obligatòria-

fraccionament i ajornament, de

blert en la normativa que regula

ment cap a començaments del

devolució d'ingressos, de beneficis

el procediment administratiu co-

proper exercici per als contribu-

fiscals, ...

mú de les administracions públi-

ents que requereixin d'atenció

- La presentació de recursos i

ques (Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

presencial.
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Transport públic
El servei d'autobús Sant Celoni-Montseny funciona els dies laborables de dilluns a divendres, i recentment
han proposat un canvi d’horari que us detallem a continuació:
DILLUNS A DIVENDRES FEINERS (EXCEPTE AGOST)
MONTSENY Ctra. del Montseny - Creu de Terme - 8.50h —- 14.45h
DILLUNS A DIVENDRES FEINERS D’AGOST
MONTSENY Ctra. del Montseny - Creu de Terme—10.35h —- 16.14h
Properament es posarà en marxa aquest nou horari, us recomanem que us informeu a :
+ info: http://www.sagales.com

Sessió extraordinària del dia 18 de d’octubre de 2017
S’acorda per majoria absoluta, aprovar definitivament els estats i comptes anuals de la Corporació corresponents a l’exercici de 2016, integrat pel de la pròpia entitat i el de la societat mercantil de capital
íntegrament municipal “Serveis Municipals de Montseny, SL”.
S’aprova per unanimitat, classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent la proposta
duta a terme per la Mesa de contractació de l’actuació “Col·lector d’aigües residuals de Cal Ferrer de
Dalt i Cal Xerric”, de conformitat amb el següent ordre decreixent:
1. Salvador Serra SA preu 63.454,27 € (IVA no inclòs)
2. Artea Mediambient SL preu 64.263,31 € (IVA no inclòs)
3. Hidráulica y Obras SA preu 69.990,06 € (IVA no inclòs)
4. Construccions Deumal SA preu 71.386,00 € (IVA no inclòs
S’aprova per majoria absoluta, acceptar la proposició presentada per l’empresa Serveis per a la Infància Créixer Junts, per l’adjudicació de la contractació de la gestió del servei públic d’escola bressol municipal La Camparra, tot atenent la proposta portada a terme per la Mesa de Contractació pel preu
total de trenta-vuit mil vuit-cents vuitanta-quatre euros amb quaranta-un (38.884,41 euros) prèvia
presentació de la documentació que es detalla al paràgraf segon d’aquest acord.
S’aprova per majoria absoluta, el manifest com a mostra de rebuig i denúncia a la violència del diumenge 1 d'octubre i la moció de l'ACM i l'AMI de rebuig a la violència de la policia espanyola l'1 d'octubre, presentats pels grups municipals TpM i CIU.
No s’aprova per majoria absoluta, la moció presentada per el grup municipal TpM de rebuig a la
violència i a l’estat de por i amenaces creat, així com la nostra solidaritat amb les víctimes directes i
indirectes, el reconeixement a totes els veïns/ïnes que van estar al Casal, tots fent pinya i lamentar la
manca d’implicació de l’equip de govern d’aquest municipi en aquest assumpte.

Festius Locals per l'any 2018
Dilluns 21 de maig de 2018
Dilluns 27 d'agost de 2018
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Sessió extraordinària del dia 13 de novembre de 2017
S’aprova per unanimitat, el següent calendari fiscal per a l’exercici 2018:

- Impost Vehicles de Tracció Mecànica
- Impost sobre Béns Immobles Urbans (1era fracció)
- Impost sobre Béns Immobles Urbans (2ona frac.)
- 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/17
- Taxa Subministrament Aigües, 1er trimestre/18
- Taxa Subministrament Aigües, 2on trimestre/18
- Taxa Subministrament Aigües, 3er trimestre/18
- Servei Assistència Domiciliària (4t trim. 2017)
- Servei Assistència Domiciliària (1er trim. 2018)
- Servei Assistència Domiciliària (2on trim. 2018)
- Servei Assistència Domiciliària (3er trim. 2018)

Data Inici

Data Final

01/03/2018

02/05/2018
03/09/2018
17/09/2018

04/05/2018
02/05/2018
02/11/2018
05/07/2018
05/11/2018
19/11/2018

02/05/2018
01/02/2018
02/05/2018
01/08/2018
02/11/2018
21/02/2018
24/04/2018
24/07/2018
23/10/2018

05/07/2018
04/04/2018
05/07/2018
03/10/2018
03/01/2019
24/04/2018
25/06/2018
25/09/2018
27/12/2018

No s’acorda aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora de la taxa pel servei de clavegueram
Ordenança Fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa pel Subministrament d’Aigua
Ordenança Fiscal núm. 32 reguladora del preu públic per al prestació del servei d’atenció Do
miciliària
S’acorda per unanimitat, aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a
l’atorgament d’ajudes per a llibres escolars als nens d’aquest municipi, curs 20172018.
S’acorda per unanimitat, aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a
l’atorgament de subvencions per a entitats sense ànim de lucre de Montseny per a
l’any 2017.
S’aprova per unanimitat, el contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i el Consell Comarcal del Vallès Oriental d’assistència en matèria de tecnologies de la informació
i la comunicació en l’àmbit de l’administració electrònica mitjançant el qual el Consell Comarcal cedeix a l’Ajuntament de Montseny una instància d’ús del Programa a aquest Ajuntament fins a la finalització de la vigència del conveni.
S’aprova per unanimitat, iniciar l’expedient de selecció del Jutge de Pau Substitut/a d’aquest
municipi.
S’aprova per unanimitat, adjudicar a l'empresa Salvador Serra SA, el contracte d'obres consistent en
l’execució de l’actuació “Col·lector d’aigües residuals de Cal Ferrer de Dalt i Cal Xerric”, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.
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Segueix ....

Sessió extraordinària del dia 13 de novembre de 2017
S’aprova per unanimitat, la moció presentada per AMD-CP de demanar la revisió de l’acta de
l’Audiència Nacional pel que es dicta presó incondicional i sense fiança per al vicepresident del Govern de
la Generalitat i set consellers, actualment cessats, i per als presidents de l’ANC i Òmnium Cultural i
sol·licitar la posada en llibertat d’aquests
S’aprova per majoria absoluta simple, la moció presentada per TpM i CIU per aturar la suspensió de
l’autonomia de Catalunya i manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per a fer efectiu
el mandat popular del passat 1 d’octubre.
S’aprova per majoria absoluta simple, la moció presentada per TpM i CIU per exigir la llibertat dels
presidents d’ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cruixart.

Sessió extraordinària del dia 23 de novembre de 2017
S’acorda per majoria absoluta, aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós i sotmetre’l a
informació pública.
- Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora de la taxa pel servei de clavegueram
- Ordenança Fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa pel Subministrament d’Aigua
- Ordenança Fiscal núm. 32 reguladora del preu públic per al prestació del servei d’atenció
Domiciliària
S’aprova per unanimitat, donar suport oficialment a la ciutat de Barcelona i a la seva ciutadania en la
seva candidatura unitària per ser seu de l’Agència Europea del Medicament de la Unió Europea.
A data 14 d’octubre de 2017, el regidor Carles Corominas Arnaiz, presenta renuncia al càrrec de Primer
Tinent d’Alcalde, a les regidories que se li van delegar ( Sanitat i Consum, Medi Ambient,
Desenvolupament Econòmic, i Cultura), a la representació en el Consorci per a la gestió dels residus del
Vallès Oriental, a la vicepresidència del Consell d’Administració de la societat Serveis Municipals de
Montseny SL., i a la remuneració salarial municipal, sent efectiu a partir del 16 d’octubre de 2017, per a
motius polítics i personals.
A data 6 de novembre de 2017, la regidora Núria Masnou Pujol, presenta renuncia irrevocable a les
regidories delegades ( Urbanisme i obres particulars, Acció Social i Ensenyament), per motius politics i
personals i passar a ser regidora no adscrita.
S’acorda per unanimitat , aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per Salvador Serra SA i redactat
per la tècnica en prevenció de riscos laborals, per a l’execució de l’obra “Col·lector d’aigües residuals de
Cal Ferrer de Dalt i Cal Xerric”.
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 2017
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ELS GRUPS MUNICIPALS OPINEN
Acció Municipal Democràtica- Candidatura de Progrés
Aquest any 2017 ha estat singular, desgraciadament molt convuls tant en la vessant de la seguretat, com en
el quotidià i la política, que arreu ha entrat en un sense sentit i tot això també ha arribat al nostre Ajuntament , deixant de banda per alguns, el que hi fem, perquè hi som i amb quin compromís hi hem arribat.
Som tres grups que la majoria ens varem presentar amb un programa electoral, que és per els que els nostres
veïns ens varen votar.
Tal i com hem pogut comprovar, el grup TpM ja fa temps es varen desentendre de la labor municipal; ara el
representant de CiU, va anunciar que per raons polítiques, també es desentén renunciant a les delegacions
que es varen pactar, i que fins aleshores va dur a terme a la seva manera i com no pot ser d’altre, amb les
limitacions pressupostàries que ens afecten a tots. Vull deixar constància que treballa a una empresa privada.
I referent al nostre grup, la Núria ha demanat per raons personals i de l’empresa a on treballa a jornada
complerta, el poder deixar de moment les seves delegacions. Ambdós casos consten recollits a l’apartat de
resolucions de l’últim Ple celebrat. Delegacions que assumeix l’ Alcalde, per tant, no tingueu cap dubte que
l’Ajuntament continuarà funcionant, i tal i com els hi vaig demanar , desprès d’ agrair-los la feina feta, la
continuïtat en la col·laboració i bon govern per el bé dels ciutadans del nostre poble, així com també per dur
a terme els compromisos que consten als respectius programes electorals per els quals ens varem presentar i
els veïns ens varen votar.
Amb el que portem d’any s’ha donat curs a les necessitats detectades i demanades pels nostres veïns. Atenció
a les necessitats que han esdevingut al veïnat en temes Socials; després del procediment reglamentari s’ha
obert de nou l’Escola Bressol La Camparra; Millores de camins; Execució de col·lectors d’aigües residuals. Igualment s’ha dut a terme la signatura del conveni amb el Consorci Besòs-Tordera en el que s’està ultimant el
projecte de la nova i tant esperada Depuradora, perquè sigui realitat aquest 2018, així com el poder executar el projecte de Millora vialitat d’accés al nucli, tant necessari per la seguretat a l’entrada del poble; es van
complint els objectius del centre de caça donant servei als caçadors i a la gent del territori.
També es treballa per a dur la Fibra Òptica a tots els que disposen de línia amb pals i fils telefònic. Aprofito
per demanar-vos ens feu arribar la contesta de l’ enquesta referent al servei telefònic.
Portarem a terme l’arranjament del Camí de Sant Marçal d’acord amb la resolució del Departament de Medi Ambient i Territori de la Generalitat de Catalunya, seguirem amb la pressió que puguem exercir al proper
govern de la Generalitat pel que fa al POUM. Continuarem col·laborant amb l’associació de Micro pobles pel
que fa a la nova Llei de Territori i Espais Oberts, en la que com alcalde de Montseny formo part, com a representant d’aquesta, en les trobades amb la Direcció d’Urbanisme.
Col·laborem com a municipi en la redacció del Projecte Ambiental del Pla Especial del Montseny amb les
aportacions que ens afecten, també s’ha aprovat la penúltima delimitació municipal amb Fogars de Montclús, i es treballa amb l’única que queda pendent d’aprovar i que és la de Sant Pere de Vilamajor, amb la
qual tindrem la totalitat dels límits municipals al dia i amb coordenades GPS.
Seguint amb el compromís que va prendre l’Ajuntament respecte l’IBI, properament rebreu al vostre compte,
tots el que teniu el rebut domiciliat, el retorn d’aproximadament el 8% del vostre pagament. Els veïns que no
tenen el rebut domiciliat, caldrà que us dirigiu a les oficines municipals per a poder fer el tràmit.
Junt amb el dia a dia aquesta és la tasca del grup de Acció Municipal Democràtica –CP respecte del compromís contret a les passades Eleccions.
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ELS GRUPS MUNICIPALS OPINEN
Segueix

Acció Municipal Democràtica- Candidatura de Progrés
Arribades aquestes dates demanaria als veïns de Montseny que, a l’igual que d’altres vegades, el proper dia 21, i
sempre d’ acord amb la decisió individual que es prengui, anem tots a votar per tal d’enfortir així la Catalunya
que necessitem tots i totes.
Acció Municipal Democràtica-CP, des de la seva fundació ha estat un grup independent, integrat per persones
del poble i cada un amb la seva ideologia, que hem respectat i ens han respectat, perquè la nostra tasca ha estat unir esforços i treballar per aquest poble i això és el que continuarem fent, estant al vostre servei, pel que
demanem el mateix respecte que el que nosaltres donem als demès .
Una vegada més US DESSITGEM UN BON NADAL I MILLOR ANY 2018
L’Alcalde-President i portaveu d’Acció Municipal Democràtica -CP

CiU (PDeCAT)
El nostre grup ha donat estabilitat a la governabilitat municipal, i ara, això s’ha alterat. Actualment, no està assegurada la majoria de vots per a impulsar projectes que el poble necessita. La dinàmica municipal està oberta, i
sobre la taula l’elaboració del Pressupost municipal pel 2018.
Al novembre es va donar compte al Ple de dues renúncies de càrrecs a les regidories delegades a l’inici del mandat. Per la meva part, ve motivada per sentir-nos interpel·lats en compartir governar amb una formació, que
adscrita al PSC, afrontem el futur del país amb plantejaments allunyats o contraposats. També motius personals i
enuig amb partits afins a l’aplicació de l’article 155, el qual ha portat a la presó al govern de Catalunya i als presidents d’Òmnium i l’ANC.
Cal destacar, què en sessió extraordinària del Ple, només el Grup Municipal de CiU i el Grup Municipal Tots per
Montseny, vàrem votar a favor d’un manifest i una moció conjunta de condemna enèrgica i clara, a tota la violència injustificada generada per l’Estat espanyol derivada del dia 1 d’octubre de 2017.
Des d’aquí, el nostre reconeixement als veïns i les veïnes de Montseny tant per la participació com per la resposta
majoritària donada el diumenge 1 d’octubre.
En clau local, hem fet evident què som partit de govern, d’anar per feina. Esmentem, entre altres, aquestes accions realitzades.
•

En Medi ambient, dir que l'Agència Catalana de l'Aigua ha iniciat els tràmits per habilitar el sistema de sanejament del municipi, i es treballa en la redacció del projecte constructiu de la depuradora, pressupostat
en 45.000 euros.

•

Pel Desenvolupament econòmic, i amb el suport de la Diputació de Barcelona, es disposa de l’Estudi de comerç, mercats i fires locals pel municipi de Montseny, el qual facilitarà l’organització de noves activitats i
esdeveniments; es consolida la dinamització de fires-mercat; hem impulsat el Concurs Receptes de la Biosfera, consolidació de la Ruta de la Tordera; hem apropat i facilitat els tràmits per a la gestió d’activitats econòmiques als emprenedors.

•

En l’àmbit de Cultura, enguany s’ha establert una programació d’activitats culturals amb el suport de la
Generalitat de Catalunya, s’han aprovat les Bases i la convocatòria d’ajuts a entitats del municipi sense
afanys de lucres; ampliació de l’exposició de Les esquelles d’en Jaume i obertura de les exposicions del Casal
de Cultura al llarg de l’any; i hem promogut una Festa Major participativa.

•

Hem recolzat i implicat en l’arranjament de diversos camins, l’execució de l’obra Col·lector d’aigües residuals de Cal Ferrer de Dalt i Cal Xerric, la restauració d’equips de l’Edifici Multifuncional i el Casal de Cultura,
renovació del web municipal.
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ELS GRUPS MUNICIPALS OPINEN
Segueix

CiU (PDeCAT)
La tramitació del POUM, i del projecte pel camí de Sant Marçal, són a les mans d’altres administracions, fet que
dificulta avançar en la urbanització del vial de circumval·lació del poble.
En les eleccions del 21-D hi ha moltes coses en joc, restablir al president, restaurar la normalitat de la Generalitat de Catalunya, que tothom recuperi la llibertat, i en el sentit més ampli, viure en democràcia; el nostre suport a la candidatura de Junts per Catalunya.
Us desitgem bon Nadal i feliç Cap d’any!
Carles Corominas Arnaiz, regidor portaveu del Grup Municipal CiU

Tots per Montseny
Un any més, no podem més que manifestar la nostra tristor veient com un país sencer avança alegre, digne i amb
pas ferm cap a un estatus millor i a Montseny continuem petrificats en el temps, amb unes maneres de fer per
part de l'equip de govern, covardes, ràncies i anacròniques.
Unes maneres que es van evidenciar en la gestió de l'u d'octubre, amb la que, fent cas omís del clam popular de
la immensa majoria de vilatans i sotmesos a l'estratègia de la por promoguda per part de l'Estat Espanyol, l'equip
de govern municipal d'aleshores i després de burlar-se'n, no va voler agafar el més mínim compromís per a fer
possible la jornada electoral, deixant-ho tot sota responsabilitat aliena, i encara amb dubtes i complicacions. I tot
això, mentre en molts municipis d'arreu del territori, molts alcaldes es deixaven trencar la cara, literalment, per a
defensar els seus conciutadans, els seus drets, i les seves llibertats.
Els mateixos tics i el mateix tarannà de sempre. L'autoritarisme a l'hora d'obrir per decret una escola bressol
inviable econòmicament i al servei de unes poques famílies. L'arrossegament dels mateixos problemes en les
infraestructures dels serveis municipals. O bé, les ridícules partides pressupostàries com ara la destinada a
subvencionar les entitats culturals, de mil euros anuals a repartir entre les tres que hi ha actualment al municipi,
entre d'altres, fan que no puguem fer un balanç de la gestió municipal gaire positiu.
Ara bé, enguany sí que tenim canvis importants a l'ajuntament. El nostre poble esta governat, en aquests
moments, per un govern format per dos regidors, ja que la regidora de AMD-PM (PSC) ha presentat la seva
renúncia i ha passat al grup mixt. Així com també el regidor de CiU, ara PDCat, que ha obert els ulls i s'ha adonat
de la manera de ser de un soci escollit a corre-cuita, contranatura i que l'ha posat en evidència en més d'una
ocasió. Un desvetllament que ha comportat un trencament que deixa l'equip de govern en minoria, que obre la
porta a explorar nous escenaris on tot és possible, i que ens podrien permetre d'albirar el final d'un període massa
llarg.
Amb tot el nostre afecte, us desitgem unes Bones Festes i un Feliç Any Nou.
Grup municipal de Tots per Montseny
totspermontseny@gmail.com
totspermontseny.info
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Horari d’atenció al públic

Dilluns, Dimecres, Divendres i Dissabtes de 17 a 20 hores
Web: www.montseny.cat
Email: montseny@diba.cat

Els Reis D’orient
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 és farà entrega de les
cartes.
* En cas de pluja o neu es farà tot al Casal de Cultura

Nadal
És un desig
Com cada any al desembre
ens acosta el nadal
i amb uns pasos de llebre
arribem a cap d'any
I tindras nova agenda
i potser faràs balanç
i et proposaras per l'any que arriba
ser millor que abans

...
I quan toquin les dotze
QUE CADA NIT
campanades
SIGUI LA NIT MÉS BELLA
potser t'haurà quedat alQUE AQUEST ANY NOU
gun raïm
PORTI PAU A TOT EL MÓN
serà que amb cada grà que
QUE CADA NEN NAIXI SOet queda a taula
TA UNA ESTRELLA
es mor un desig

ES UN DESIG
I EL VOLEM PER TOTHOM...
Nadala de Josep Thió.

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

