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Acords Presos per aquesta Corporació

Sessió extraordinària del dia 18 de desembre de 2017
S’acorda per majoria absoluta, amb l’abstenció del regidor de CIU, aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit mitjançant concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit número
1/2017, al següent tenor:
Partida

Descripció

Crèdit extraordinari

Suplement de
crèdit
1209,17

920.12100

Personal funcionari – complement de destí

920.131

Laboral temporal

920. 13000

Personal Laboral- Endarreriments

326.48906

ADEM El programa “El Montseny a l’escola 16/17”

920.62501

Compra alarmes edf. Municipals

920.22607

Altres – Residència Gos

920.22403

Assegurança Edificis Municipals

1204,04

920.62503

Adquisició desfibril·lador

4852,76

920-22601

Atencions protocolaries i representatives

450-62700

920- 619

Inv. Nova Funcin. Serveis - Estudi impacte ambiental ordinari- Ecogesa
Estudis i Treballs Tècnics- Redacció Projecte accés habitatgeAltres Inv. – Arranjament pl. De la Vila i accessibilitat

920-62504

Material informàtic

920- 21601

Equipaments per processos d’informació

230-22706

TOTAL

3066,65
405,57
1.200,00

0
1695,06
704,82

2300
4400,77

0

1664,20

0
12714,03

846,24

0
810,00

8111,21
TOTAL

28962,10
37073,31

FINANÇAMENT
Baixa de partides:
1621-22700

Treballs realitzats per altres empreses- Consorci Residus

2200,00

1720-21003

Jardineria

2000,00

320-209

Cànon

5000,00

439-22700

Treballs realitzats altres empreses- neteja

2300,00

920- 629

Altres inversions noves

1728,00

Majors ingressos de partides:
791

FEDER

46104

Subvenció Desfibril·lador

17792,55

46110

Subvenció “El Montseny l’Escola “
TOTAL

4852,76
1200,00
37073,31
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Sessió extraordinària del dia 18 de desembre de 2017

( segueix...)

S’acorda per unaniminat , aprovar el contingut i la signatura del protocol addicional al 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, i en el que consta com annex 1 d’aquest l’addenda al contracte programa
2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en matèria de serveis
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al 2017.
S’aprova per majoria, amb l’abstenció del regidor de CIU, adherir-nos a la petició feta per l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre al Parlament de Catalunya, per tal de sol·licitar una
moratòria de l’Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, impost inclòs dins la Llei 5/2017, del 28 de març, ja que el mateix resulta profundament
insolidari amb el món rural, amb els empresaris agraris i amb els municipis amb dèficits de
transport urbà, fins que es corregeixen els dèficits recollits en l’esmentada proposta i també se
sol·licita que s’estudiï un mecanisme de reducció de les contribucions a l’impost als treballadors i/o autònoms amb un lloc de treball ubicat en indrets sense connectivitat mitjançant
transport públic des del seu habitatge, amb independència de la grandària del municipi de residència, la qual ha estat admesa a tràmit i s’ha identificat amb el número 126-00071/11.

Anar a la deixalleria té premi
Per cinquè any consecutiu el Consorci organitza el sorteig de premis als usuaris de la xarxa deixalleries comarcals “Anar a la deixalleria té premi”, amb l’objectiu de promoure l’ús d’aquestes
instal·lacions, augmentar el nombre d’usuaris i els materials recollits.

Dinàmica del sorteig
El dia 07 de maig de 2018 s’iniciarà la participació en
aquest sorteig que finalitzarà el dia 31 de maig. Poden participar-hi totes les persones (majors de 18
anys) que facin ús de la deixalleria els dies de la
campanya, i reuneixin les condicions que s’especifiquen en les bases.
El dia 07 de juny de 2018, a les 12 hores, a la seu
del Consorci, Camí Ral s/n de Granollers, es celebrarà, en acte públic, el sorteig d’aquests premis.
Hi haurà 26 urnes, una per deixalleria. De totes les
paperetes se n’extrauran dues de les quals en resultaran els guanyadors.
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Sessió ordinària del dia 15 de gener de 2018
Es fa reconeixament a en Pere Clopés i Giró, un servidor públic.
S’acorda per unanimitat, aprovar el contingut i la signatura de l’addenda per a l’any 2018 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
2017/12, celebrada en data 22 de novembre de 2017.
S’acorda per unanimitat, aprovar la pròrroga i modificació del conveni per a la prestació
d’assistència tècnica en matèria de comptabilitat i eficiència energètica, any 2018, habilitant la
partida pressupostària corresponent per a fer front a aquesta despesa.
S’acorda per unanimitat, aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora sobre la tinença
d’animals i sotmetre-la al tràmit d’informació pública.
S’acorda per unanimitat, aprovar la primera certificació de l’actuació “Col·lector d’aigües residuals de Cal Ferrer de Dalt i Cal Xerric de Montseny” i d’import trenta mil sis-cents trenta-sis euros amb seixanta-quatre cèntims (30.636,64 euros).
S’acorda per unanimitat, aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal reguladora
de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana i sotmetra-la al tràmit d’informació pública

Montseny estrena un punt de paqueteria CityPaq de Correos.

Montseny disposa d’un punt de recollida i lliurament de paquets CityPaq.
Aquests dispositius, oferts per Correus, donen la possibilitat als ciutadans de recollir les seves compres en línia sense haver de adaptar-se als horaris de les oficines, podent fer-ho durant les 24 hores
del dia i fins i tot durant els caps de setmana.`
Per accedir al servei caldrà que us registreu
a CorreosPaq i indiqueu en quin dispositiu voleu rebre
paquet , en el cas de Montseny el Codi és S0001417D,
dispositiu ubicat a la Benzinera. .
Quan el vostre paquet estigui disponible rebreu un
sms/email al vostre dispositiu mòbil indicant-vos que el
vostre paquet ja està disponible i llest perquè el pugueu
anar a buscar.

el
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Sessió extraordinària del dia 1 de març de 2018
S’acorda per unanimitat , aprovar la segona i última certificació de l’actuació “Col·lector d’aigües
residuals de Cal Ferrer de Dalt i Cal Xerric de Montseny” i d’import quaranta-sis mil cent quaranta-tres euros amb dos cèntims (46.143,02 euros).
S’acorda per majoria absoluta, amb l’abstenció del regidor de TpM, aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit, mitjançant suplement de crèdit, número 3/2017, al següent tenor:
Partida

Descripció

230.16000

Quotes seguretat social

011.91302

Préstec Bankinter- Amortització

1621-22700

Treballs realitzats per altres empreses- Consorci Residus

Crèdit extraordinari

Suplement de
crèdit
1352,62
883,13
11283,53

TOTAL

13519,28

FINANÇAMENT
Baixa de partides:
920-619

Altres inversions- Arranjament plaça
TOTAL

13519,28
13519,18

S’acorda per unanimitat , aprovar el compte de la Gestió Recaptatòria efectuada per l’Organisme de Gestió Tributària, exercici 2017.
S’acorda per unanimitat , aprovar el conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament, Diputació de Barcelona i l’ADF Montseny – Migjorn per al desenvolupament dels plans territorials del
programa de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals durant els anys
2018, 2019, 2020 i 2021.
S’aprova per majoria absoluta, amb el vot en contra del regidor de TpM perquè no és la moció de
l’AMI, la Moció de l’Ajuntament de Montseny en defensa del model d’escola catalana, com a eina de cohesió i de promoció social.
S’aprova per majoria absoluta, amb el vot en contra del regidor de TpM perquè no és la moció de
l’AMI, Moció que presenta el Grup Municipal Acció Municipal Democrática-CP de l'Ajuntament
de Montseny per establir un sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució i
reducció de les desigualtats..

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, ...
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Sessió ordinària del dia 9 d’abril de 2018
S’acorda per unanimitat , aprovar el conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de
polítiques públiques de turisme mitjançant un pla d’accions de turisme per als anys 2018 a
2021.
S’aprova per unanimitat ,proposar com a festes locals per a l'any 2019: els dilluns 10 de juny i
26 d'agost.
S’acorda per unanimitat , encomanar a l'Associació Iniciatives Socials Vall Alta de la Tordera la
realització d'una enquesta presencial als veïns i veïnes del municipi majors de 64 anys, empadronades a la població, per tal tenir un coneixement real sobre la situació i problemàtiques d'aquest col·lectiu per tal de promoure polítiques a prendre en el futur, d'acord amb la memòria i
directrius facilitades per l'esmentada associació i que consten incorporades a l'expedient i entre
les que es fa constar la confidencialitat de les dades i sense cap identificació de l'enquestat i acceptar el pressupost de 605,00 euros (IVA inclòs) per la realització de la dita enquesta, habilitant la partida pressupostària corresponent al pressupost de l'exercici 2019.
S’aprova per majoria absoluta, amb tres abstencions de TpM, la declaració institucional, que es
transcriu a continuació, del Ple de l'Ajuntament de Montseny en defensa dels drets civils i polítics i per la llibertat dels presos polítics:
“ Les recents decisions del Tribunal Suprem de l'Estat espanyol contra membres del Govern de la Generalitat de Catalunya, de l'antiga mesa del Parlament, contra dirigents dels partits polítics independentistes i entitats de la societat
civil organitzada, representen una clara vulneració dels drets i les llibertats polítiques. Des de fa mesos algunes d'aquestes persones romanen injustament a les presons d’Alcalá-Meco, Estremera i Soto del Real de manera preventiva
sense haver-se realitzat judici, o a l’exili. D'altres s'han vist obligades a renunciar al seu escó per pressions judicials.
Exigim la fi de la judicialització de la política catalana i condemnem l’arbitrarietat i l’ús partidista amb què s’estan
aplicant les lleis, tot pervertint la separació de poders que qualsevol Estat de Dret digne, ha de garantir.
Denunciem l'empresonament preventiu, per desproporcionat i injustificat, d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi
Sànchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi Turull i Josep Rull, i a l'exili forçós de
Carles Puigdemont, Meritxell Serret, Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Anna Gabriel i Marta Rovira.
Per tots aquests motius, el nostre Ajuntament demana la posada en llibertat immediata de les preses i presos polítics,
i que es reuneixin les condicions que possibilitin el retorn de les persones exiliades, per facilitar una sortida dialogada
i política al conflicte existent.
Així mateix, defensem, una vegada més, la sobirania de les institucions catalanes i denunciem la intolerable situació
de judicialització de la política que afecta a tota la societat civil, les institucions i els debats parlamentaris.
D’acord amb el recent pronunciament de l’Alt Comissionat de Drets Humans de l’Organització de les Nacions Unides, instem a l’Estat espanyol a preservar els drets polítics i civils fonamentals de tots els diputats i diputades escollits democràticament, així com dels representats de la societat civil i els membres del Govern.
En aquest sentit, des del Consistori, fem una crida a tots els i les demòcrates, de Catalunya i de l’Estat, a defensar de
forma pacífica, democràtica, massiva i transversal els drets civils i polítics.
Per acabar fem nostres les paraules del President del Parlament de Catalunya, Roger Torrent quan deia : "Catalunya
necessita la fermesa, el compromís, la dignitat i la diversitat d’aquest Parlament, dels seus representants, però també
del conjunt de la societat civil, per salvar la democràcia, els drets i les llibertats.
Posem-hi unitat, intel·ligència col·lectiva, aparquem discrepàncies, construïm esperança. Fem-ho ara".
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Sessió extraordinària del dia 7 de maig de 2018
S’aprova per majoria absoluta, amb l’abstenció del regidor de TpM, efectuar els següents nomenaments dels representants de la corporació en òrgans col·legiats:
- 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:
Vice-President:
Vocal:
Secretària:

A. P.J.
C.C.A.
N.M.P
la de la Corporació

S’aprova per majoria absoluta amb l’abstenció del regidor de TpM, designar com a òrgans instructor
i sancionador d'aquest Ajuntament en la gestió i recaptació de multes de circulació a:
•
•

òrgan instructor: Secretari/ària de l'Ajuntament
òrgan sancionador: Alcaldia

S’acorda per majoria absoluta amb l’abstenció del regidor de TpM, aprovar el pressupost general
per a l’exercici 2018 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

113.078,83 euros
295.937,04 euros
5.815,00 euros
29.445,05 euros

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

Inversions Reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL DESPESES..............

128.564,34 euros
------------..............
75.603,60 euros
648.443,86 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

152.593,13 euros
2.000,00 euros
173.609,00 euros
197.661,70 euros
8.805,68 euros

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

Alineació d’inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL DESPESES...............

------------113.774,35 euros
-----------------------648.443,86 euros

quedant el total de DESPESES fixat en sis-cents quaranta-vuit mil quatre-cents quaranta-tres euros amb vuitanta-sis 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.
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Butlletí d’informació municipal
( segueix...)

S’aprova per majoria absoluta amb l’abstenció del regidor de TpM, 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 2018, d’acord amb les bases reguladores establertes a la corresponent resolució i distribuir la dotació que correspongui a l’Ajuntament de
Montseny per a l’anualitat 2018 per als càrrecs electes que es detallen a continuació:
- C.C.A, 1er Tinent d'Alcalde ) amb una dedicació parcial del 50%. Data d’alta a la seguretat
social: 7 de maig de 2018
- A.S.M, 2on Tinent d’Alcalde i regidor amb una dedicació parcial del 25%
S’acorda per majoria absoluta, amb l’abstenció del regidor de TpM, aprovar inicialment la llista
de carrers municipals d’aquest municipi per tal de mantenir actualitzada la nomenclatura i la
denominació de les vies públiques i la numeració dels edificis d'acord amb l'annex que s'adjunta
al present acord .
S’aprova per unanimitat, proposar a la Sra. M. LL.D.C perquè sigui nomenada, per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jutgesa de Pau substituta d’aquest municipi, ja que la
mateix no es troba incurs en cap de les incompatibilitats o prohibicions perquè pugui ser nomenada.
S’aprova per majoria absoluta amb el vot en contra de N.M.P., sol·licitar al Servei Territorial al
Maresme – Vallès Oriental de la Generalitat de Catalunya que l’escola bressol La Camparra de
titularitat municipal participi en el Pla experimental del primer cicle d’educació infantil de les
escoles rurals, deixar inactiva l’escola municipal a data 31 de juliol de 2017 i assumir el compromís de fer-se càrrec de l’import de la contractació d’un/a educador/ora que realitzarà directament
el Departament d’Ensenyament.

Carta Europea de Turisme Sostenible
TREBALLANT PER UN TURISME SOSTENIBLE DES DE 2011
Des de l’any 2010 el municipi de Montseny ha estat participant en la Carta Europea de Turisme Sostenible al Montseny, un reconeixement d’abast europeu que ens avala com a destinació turística on treballem per minimitzar els impactes negatius del turisme en
el nostre entorn i potenciar els avantatges d’aquesta activitat per a les empreses locals.
Què és la Carta Europea de Turisme Sostenible?
La Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) és un reconeixement que atorga la Federació
EUROPARC i que acredita que un territori entorn d’un espai protegit disposa d’una estratègia turística sostenible elaborada amb
consens amb els agents del territori.
+ info: http://parcs.diba.cat/web/turisme-sostenible-als-espais-naturals/la-carta-i-el-parc/montseny

Carta Europea de Turisme Sostenible - quin paper hi juguen les empreses
Necessites dormir, menjar, visitar... el Montseny? Tria empreses CETS, tria bé
L’aposta per la gestió del turisme sostenible al Montseny compta amb el compromís del Parc Natural del
Montseny, dels municipis del seu entorn i de 17 empreses turístiques que han estat reconegudes per
Europarc.
Pots consultar-les aquí: http://parcs.diba.cat/web/turisme-sostenible-als-espais-naturals/la-carta-i-lesempreses/montseny
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Sessió extraordinària del dia 14 de maig de 2018
Es proclama Alcalde al Sr. Carles Corominas Arnaiz, per 4 vots a favor, en haver obtingut la
majoria absoluta. Per a això, es procedeix a realitzar el jurament o la promesa, amb la forma
establerta en l'article 1 del Reial decret 707/1979, de 5 d'abril, regulador de la fórmula per a
presa de possessió de càrrecs o funcions públiques.

Registre Civil i Jutjat de Pau
Fins el 14 de maig de 2018 han tingut entrada en el Registre del Jutjat de Pau d’aquest municipi 86 exhorts i demés documents, i han tingut sortida 31 .
S’han efectuat les següents inscripcions:
- 1 casaments, dels quals 4 són civils.
- 0 naixement.
- 1 defunció .
Moviments Del Cementiri Municipal
- 1 enterrament.

Registre General d’entrades, sortides i obres
Cal fer constar que fins el 14 de maig de 2018, han estat sol·licitades un total de 4 llicències d’obres, de les quals 4 han estat concedides una vegada han estat informades
favorablement.
El Registre general d’entrades ha tingut fins el 14 de maig de 2018 una anotació de 618
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 245 documents
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RECICLAR BÉ, TÉ RECOMPENSA”
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 2017
Quilos

Import

RECOLLIDA VIDRE ( compensacions econòmiques fixades per ecovidrio )

23691

326,50

TRANSPORT VIDRE (compensacions econòmiques fixades per ecovidrio )

23691

6,87

16790

1379,73

11958

223,72

11958

1302,33

5457

85,40

ENVASOS LLEUGERS ( compensacions econòmiques rebudes d’Ecoembalajes de España)
PAPER I CARTRÓ ( compensacions econòmiques rebudes d’Ecoembalajes de España)
VENDA DE PAPER I CARTRÓ
TRANSFERÈNCIA ENVASOS LLEUGERS ( compensació econòmiques
rebudes d’Ecoembalatjes España)

TOTAL

3324,55 €

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:

manera més àgil prestant un ser-

tràmit que es realitza.

- 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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TpM - Manifestacions efectuades a la presa de possessió d’Alcalde (14-5-18)
Davant d'aquest Ple i en aquestes circumstancies, el grup municipal de Tots per Montseny ens agradaria manifestar els següents extrems:
En primer lloc, posar en dubte la idoneïtat del relleu proposat a l'alcaldia ja que, tot i ser un buròcrata excel·lent, les anades i tornades per un cantó, i l’incompliment de les paraules donades per un altre, li atorguen
un tarannà de poca credibilitat i manca de criteri absolut que contrasten amb el que creiem que hauria de ser
un bon líder per al nostre municipi. Un líder amb carisma i empatia envers a tots els seus conciutadans.
Un relleu que és fruit d'un pacte inexistent en el seu origen, o almenys buit de contingut, que s'ha anat gestant
al llarg de la legislatura, posant de manifest, un cop més, la improvisació contínua en la gestió municipal. Un
pacte de govern que segons el decret núm. 34/2018, lliga de mans i peus al nou alcalde amb el programa de govern de AMD, i que segons el mateix, també en defineix el cartipàs municipal.
Tanmateix, ens agradaria ser optimistes, i tenint en compte el caràcter presidencialista de la institució municipal, alhora que amb la mica de marge d'actuació que hagi pogut quedar, reclamar al nou alcalde com a mínim
un canvi en segons quines polítiques, especialment en aquelles que ens permetin sentir-nos a totes les persones
veïnes de Montseny, sense desaprofitar cap ocasió, part integrant e integradora del nostre estimat municipi,
amb plenitud de drets i en igualtat de oportunitats.
A l’expectativa del que pugui succeir aquest últim any i amatents a qualsevol tipus de gestió anòmala, ens acomiadem cordialment i restem oberts al conjunt de la ciutadania per a tot allò que pugui necessitar.

Acció Municipal Democràtica- Candidatura de Progrés
Manifestacions efectuades a la presa de possessió d’Alcalde ( 14-5-18)
Benvolguts veïns , veïnes , visitants de Montseny.
En primer lloc agrair la vostra presencia en aquest acte de relleu a l’Alcaldia del nostre poble.
Bé senyor Alcalde, avui ens trobem donant compliment a la gestió que ens varem proposar que el poble de Montseny fos governable i desprès de tres anys així ha estat.
Acció Municipal Democràtica ha estat al cap davant d’aquest Ajuntament des de
1.979 i jo com Alcalde des de 1.983 , hem estat sempre oberts a introduir millores fetes i programades que beneficiessin al conjunt del poble de Montseny, del que han gaudit i gaudiran la totalitat de
la comunitat de Montseny.
Avui i donant compliment a la nostra paraula, passo a ser un regidor, al servei d’aquest Ajuntament,
i a las tasques que tingui per bé encomanar-me, seran dutes a terme.
Voldria agrair als grups i dic grups perquè ha estat moltes les persones que ens han acompanyat
durant aquesta caminada, primer a totes les que han format i formen part del que és l’anima d’ un
Ajuntament, Senyores i senyors Secretaries/is, tot el personal administratiu , tècnics, serveis socials, agutzils, en definitiva a tots els que han col·laborat a tirar endavant el dia a dia del nostre poble,
però molt especialment aquells companys de candidatura que ens han deixat durant aquest camí , en
Josep ,l’Àngel , en Pere , en Jordi , per ells, que varen posar a disposició una constant que hem posat
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Acció Municipal Democràtica- Candidatura de Progrés
Manifestacions efectuades a la presa de possessió d’Alcalde ( 14-5-18)

segueix...

sempre al davant, la dedicació a aquest servei públic a la nostra població, som servidors públics i
us puc dir que aquest ha estat la constant en els darrers 39 anys de tots els que hem format part
d’aquesta casa.
Tots plegats hem passat per moments molt difícils i compromesos, que poc havíem pensat mai es
produirien , i que amb molt de compromís i rigor hem anat superant.
Desprès dels resultats electorals 2015, amb voluntat, dos grups AMD-CP i CIU hem cobert la
governabilitat del nostre poble, al que s’ ha fet costat als programes i propostes dutes a terme de
la mateixa manera, AMD-CP farem costat al que queda de legislatura sense cap dubte , si es vol
treballar per aquest poble no variarem el nostre compromís, és molt important com han pogut
veure aquests tres anys, la constància , la dedicació, ser molt curosos amb les finances municipals, es per tot això que la gent del nostre poble ens pot fer confiança amb aquest canvi que s’ha
produït, sempre pel bé del poble de Montseny.
Li desitjo molts d’encerts , governi per tots i cada un dels veïns i veïnes d’ aquest poble i com sap
molt bé ens tindrà al seu costat.
Senyores i senyors moltes gràcies a tots.

CiU (PDeCAT)- Manifestacions efectuades a la presa de possessió d’Alcalde ( 14-5-18)
Benvinguts a Montseny,
Abans de res, el meu respecte i gratitud a Acció Municipal Democràtica – Candidatura de Progrés, i especialment al Sr. Alfons Planas Jubany per l’oportunitat que m’han donat d’optar al seu relleu.
El resultat de les eleccions municipals va abocar a les tres formacions a una situació complexa. En la constitució de l’Ajuntament de Montseny, el juny de 2015, CiU va respectar el resultat democràticament.
Va quedar palès que el poble de Montseny necessita que des de l’Ajuntament treballem amb acords per desenvolupar els compromisos electorals adquirits. CiU aporta estabilitat a la governabilitat i feina feta; així
seguim.
A l’inici del mandat els set membres del Consistori teníem competències i regidories delegades i malauradament això es va trencar en pocs mesos.
M’he presentat amb ganes, sense enfrontaments, i amb voluntat de servei als veïns i veïnes de Montseny.
Governar és actuar. El programa electoral 2015-2019 de CiU, i el d’AMD-CP, són coneguts. Són aquí, sobre
la taula i en seguim compromesos. Seran la meva guia d’acció, millor dit, la nostra. Tenen similituds, i un
eix cabdal: primer les persones.
Amb l’experiència de govern em comprometo a donar continuïtat, entre altres, a les actuacions següents:
• Tramitar el POUM d’acord amb els treballs ja realitzats.
• Impulsar la construcció de la nova EDAR i l’embrancament dels col·lectors d’aigües residuals pendents
conjuntament amb altres administracions.
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CiU (PDeCAT)- Manifestacions efectuades a la presa de possessió d’Alcalde ( 14-5-18)
segueix ...

• Desenvolupar els projectes de pavimentació i arranjament de camins rurals, perquè hi ha subvencions
atorgades per la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
• Facilitar i impulsar el Projecte d'arranjament i pavimentació del camí de connexió Les Illes – Sant Marçal que redacta la Diputació de Barcelona, perquè també vol adequar la via a la funcionalitat de la xarxa
bàsica del parc.
• Avançar en el desenvolupament del Projecte de millora d’accés de vianants al nucli urbà del poble de
Montseny i aparcament.
• Realitzar els treballs de millora de la zona urbana Prat del Rector.
• Impulsar l’Administració Electrònica.
• Impulsar un projecte per a portar la fibra òptica arreu del municipi.
• Impulsar el Projecte d’accessibilitat del Casal de Cultura.
• Impulsar el Pla d’Acció per l‘Energia Sostenible i el Clima (PAESC).
El Pressupost Municipal aprovat enguany facilita endegar algunes d’aquestes actuacions.
Amb el propòsit de governar per a tothom per igual, d’intentar fer-ho el millor possible, dic senzillament
que les coses que funcionen que continuïn funcionant, i les que calgui millorar hi seguiré treballant.
Per a fer-ho cal un equip de govern i agafar el relleu obliga. Proposo que el fins ara alcalde de Montseny
sigui el 1r Tinent d’alcalde, i donar continuïtat a l’Equip de govern actual amb les tasques que anem duent
a terme i, atenent les responsabilitats de cada càrrec, es faci una gestió que beneficiï al conjunt de la població.
L’equip que vull encapçalar estarà format per la Sra. Núria Masnou, el Sr. Àngel Serra, i el Sr. Alfons Planas.
Venim de ser contrincants i treballem sense estridències. Això té molt mèrit. El futur tampoc serà fàcil.
Siguem valents i posem al capdavant els interessos de Montseny.
Em deien que havia escollit companys de legislatura a corra-cuita. Els fets i el temps han posat a cada
grup municipal al seu lloc.
Confio i desitjo que tot el Consistori, siguem capaços de trobar l'equilibri i la força perquè el municipi pugui
gaudir de les millors oportunitats en pro dels veïns i veïnes de Montseny.
Davant la situació política i social que viu Catalunya, expresso el meu total respecte per la posició que tingui cada regidor i regidora, entenent que la lliure expressió de cada grup, és l’essència de la diversitat ideològica i l’esperit democràtic. Aprofito l’avinentesa per remarcar la Declaració institucional del Ple de l’Ajuntament de Montseny en defensa dels drets civils i polítics i per la llibertat dels presos polítics aprovada el
passat mes d’abril.
L’1 d’octubre el poble de Montseny es va expressar majoritàriament en un sentit. Estarem amatents per
donar resposta col·lectiva als anhels de llibertat del país.
Agraeixo al personal, a l’equip tècnic i col·laboradors de l’Ajuntament, la seva atenció i disponibilitat que
sempre tenen; els ofereixo la meva confiança, dedicació i saber escoltar. Des del 2007 coneixeu la meva manera de ser i de fer. Pilar, compto amb totes i tots vosaltres.
Vull deixar constància del suport rebut de la meva candidatura, dels companys del PDeCAT - Junts per
Catalunya. I sobretot, de la meva dona i la família. Raquel Traveria, hem passat nervis, som un equip, i
som aquí.
Quedo obert a la col·laboració i participació de les regidores i els regidors. Fem-ho possible per seguir impulsant Montseny.
Gràcies a tots i a totes.
Carles Corominas Arnaiz

