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L’Ajuntament està implantant l'administració electrònica 

L’Ajuntament de Montseny  ja ha fet el pas d’implantar l’administració electrònica. S’estableix així un 
nou sistema perquè la relació de particulars, entitats i empreses amb l’Ajuntament sigui més fàcil, àgil 
i eficaç. Això vol dir tramitar els expedients de manera electrònica, utilitzar la notificació telemàtica 
com a via preferent i la digitalització de tota la documentació rebuda en paper. 
 
La implantació de l’administració electrònica ha de permetre una nova forma de relació amb l’admi-
nistració local, més adequada a les tecnologies actuals i al nostre entorn, facilitant i agilitzant la rela-
ció entre l’administració i la ciutadania. 

Serveis de tramitació electrònica 

•  Registre d'entrada i sortida electrònic: de la mateixa manera que succeeix presencialment, 
qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació que es presenti electrònicament a l’Administració ha 
de tenir un assentament d’entrada en el registre. Com també qualsevol escrit o comunicació 
oficial que faci l’Administració electrònicament adreçat a altres òrgans o particulars ha de tenir 
un assentament de sortida en el registre corresponent. 

• Servei de signatura electrònica: el servei d’identificació i signatura permet validar l’autentica-
ció de la ciutadania realitzada mitjançant el certificat digital i la validesa de la signatura electrò-
nica. 

• Avisos i alertes per correu electrònic i SMS: els ciutadans poden rebre al seu telèfon mòbil o al 
seu correu electrònic avisos o alertes de l’Administració en relació amb els seus tràmits o amb 
futures gestions en què estiguin interessats, i evitar els retards o les pèrdues que es produeixen 
algunes vegades amb el correu ordinari. Permet subscriure’s a l’avís de l’estat de les seves tra-
mitacions o altres serveis. 

• Notificacions electròniques: la notificació atorga la validesa legal a una comunicació. La notifi-
cació electrònica es pot emprar en els procediments en què la persona interessada hagi accep-
tat aquest mitjà o hagi consentit en la seva utilització. 

• Còpia autèntica i digitalització segura: el servei de còpia autèntica permet fer còpies electrò-
niques amb la consideració de còpia autèntica de documents electrònics signats incorporant-
hi un codi segur de verificació (CSV) per poder-ne fer impressions i verificar-les.  

 Aquest servei permet fer digi-
talitzacions segures de docu-
ments  prèviament digitalit-
zats en format PDF generant 
les metadades de digitalització 
segura i incorporant un segell 
de l’òrgan que garanteixi la 
integritat i la fidelitat del docu-
ment electrònic resultat del 
procés de digitalització segura. 

http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/administracio-publica/pgov_processos-administracio-electronica/pgov_administracio_electronica/eines-que-componen-ladministracio-electronica/serveis_comuns_de_tramitacio_electronica/#bloc1
http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/administracio-publica/pgov_processos-administracio-electronica/pgov_administracio_electronica/eines-que-componen-ladministracio-electronica/serveis_comuns_de_tramitacio_electronica/#bloc2
http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/administracio-publica/pgov_processos-administracio-electronica/pgov_administracio_electronica/eines-que-componen-ladministracio-electronica/serveis_comuns_de_tramitacio_electronica/#bloc3
http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/administracio-publica/pgov_processos-administracio-electronica/pgov_administracio_electronica/eines-que-componen-ladministracio-electronica/serveis_comuns_de_tramitacio_electronica/#bloc4
http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/administracio-publica/pgov_processos-administracio-electronica/pgov_administracio_electronica/eines-que-componen-ladministracio-electronica/serveis_comuns_de_tramitacio_electronica/#bloc6
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Finestreta Única Empresarial)(FUE) 

La Finestreta Única Empresarial (FUE) és el punt de referència 
únic dels emprenedors, empresaris i intermediaris en la seva re-
lació amb l'Administració. 
 
És l'espai físic o virtual des d'on podeu fer totes les gestions ne-
cessàries per desenvolupar la vostra activitat, amb independèn-
cia de l'Administració responsable. 
 
L’Ajuntament de Montseny està adherit a la FUE, podeu accedir 
des del web municipal, o bé directament a: 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici/ 

• Signatura de documents: aquest Servei permet signar documents en PDF (la signatura s’incorpora 
en el document PDF). Es pot signar un únic document o tots els documents PDF continguts en una 
carpeta de l’ordinador. També permet signar documents en formats diferents del PDF (la signatura 
no s’incorpora al document, sinó que apareix en un nou document com a signatura separada). Tam-
bé permet signar un únic document o tots els documents de diferents formats continguts en una 
carpeta de l’ordinador. Finalment, el servei permet comprovar si la signatura d’un document PDF és 
vàlida. 

Avantatges de l’administració electrònica 

L’administració electrònica ofereix avantatges tant als ciutadans com a l’Administració mateixa. 

Als ciutadans: 

– Accés als serveis públics les 24 hores, tots els dies de la setmana. 
– Simplificació dels tràmits amb l’Administració. 
– Rapidesa i agilitat en l’obtenció del servei que se sol·licita. 
– Estalvi del desplaçament físic a l’Administració. 
– Aplicació de principis bàsics de caire social: no-exclusió, accés a les noves tecnologies, etc. 

A l’Administració: 

–    Millora del servei i, per tant, de la 
imatge de l’Administració. 
–    Millora de l’eficiència interna. 
–    Integració dels diferents canals de 
prestació. 
–    Foment de l’ús generalitzat de les 
noves tecnologies. 
–    Generació de fortes economies 
d’escala (costos de transacció més 
baixos). 
–    Impuls profund de la transforma-
ció de l’Administració. 
 
Seu electrònica: 
https://www.seu-e.cat/web/montseny 

 

http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/administracio-publica/pgov_processos-administracio-electronica/pgov_administracio_electronica/eines-que-componen-ladministracio-electronica/serveis_comuns_de_tramitacio_electronica/#bloc7
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El projecte constructiu “Sanejament i depuració del nucli del 
Montseny” està en exposició pública 

L’objecte del projecte Sanejament i depuració del nucli del Montseny és la definició i valoració econòmica, 
amb caràcter executiu, de l’obra corresponent a la construcció de la nova Estació Depuradora d’Aigües Resi-
duals de Montseny (EDAR). L’execució d’aquesta obra es justifica per la necessitat de depurar correctament 
les aigües residuals que es generen tant al nucli urbà del municipi de Montseny 
com a zones properes a la nova EDAR. 

El Ple de l’Ajuntament de Montseny a primers del present mandat, va aprovar per 
unanimitat adherir-se al Consorci Besós Tordera. Això també va motivar que l’any 
2017 el Consorci Besós Tordera i l’Agència Catalana de l’Aigua signessin un conve-
ni de col·laboració per a redactar el projecte que s’exposa. Han estat anys de ges-
tió municipal activa i continuada, i per fi, la tramitació del projecte avança. 

Les obres i instal·lacions incloses en el projecte permeten un tractament dels cabals actuals i futurs, amb 
l’objectiu d’arribar a un tractament complet de tots els abocaments d’aigües residuals que es produeixen i 
que es vehiculen fins a la estació depuradora, a fi i efecte d’aconseguir el grau de depuració necessari per 
complir els límits fixats per al seu abocament. L’actuació resta inclosa en el Programa de mesures del segon 
cicle del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2016-2020). 

Montseny disposa de Pla d'Acció per l'Energia Sostenible 

El Ple de l’Ajuntament de Montseny ha aprovat per unanimitat el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de 
Montseny  (PAESC) el qual consta d’accions de mitigació i d’adaptació, planteja la reducció de 578 tCO2eq 
per a l’any 2020. 
 
El PAESC s’ajusta al "Pacte d'alcaldes/esses" de la UE i compro-
met als municipis adherits a aconseguir els objectius comunitaris 
de reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjan-
çant actuacions relacionades amb l'eficiència energètica i les 
fonts d'energies renovables, així com a avaluar els riscos i establir 
una estratègia d’adaptació al canvi climàtic.  
 
Els objectius del PAESC de Montseny en matèria de mitigació,  en 
les 22 accions que proposa, han de permetre la reducció d’un 43% d'emissions respecte el 2005. En termes 
relatius es preveu que de les 5,75 tCO2e/hab del 2005 es passi a 2,95 tCO2e/hab al 2030. En les mesures 
d’adaptació, el PAESC contempla 15 accions d’adaptació agrupades en diferents àmbits: cicle de l’aigua, 
agricultura i sector forestal, medi ambient i biodiversitat i salut. 

Objectiu d’estalvi d’emissions  

Servei de Primera Acollida 

L’Ajuntament de Montseny ofereix a través de l’equip de Benestar Social del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental  el Servei de Primera Acollida. 
 
Aquest servei és un conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitat inicials 
de formació i informació de les persones nouvingudes. Inclou l’acompanyament, la 
formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a 
Catalunya. Els continguts que cal acreditar es divideixen en tres mòduls: llengua, co-
neixements laborals, i societat catalana. 
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Ja es poden consultar les actes del ple municipal de Montseny de 1876 a 1968 

L’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona continua 
oferint suport a la digitalització dels fons dels arxius de la Xarxa d’Ar-
xius Municipals amb l'objectiu de facilitar-ne la consulta i posar-los a 
l'abast de tothom. Gràcies això, ja es poden consultar les actes del ple 
municipal de Montseny de 1876 a 1968 digitalitzades.  

https://www.diba.cat/amd/ 

Imatge: Acta se sessió ordinària del Ple de data 20-11-1876 

L’Ajuntament signa un protocol per a la difusió de les roses 

L’Ajuntament de Montseny ha signat el protocol de col·laboració 
amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, l’Associació Amics 
de les Roses de Sant Feliu de Llobregat. S’ha signat el passat mes 
de novembre, és per col·laborar en la difusió dels concursos, es-
deveniments i exposicions de roses que s’organitzen en els dife-
rents països europeus i en especial a les ciutats de Montseny i 
Sant Feliu de Llobregat, utilitzant per a això les eines que cadascu-
na de les institucions i entitat signants tinguin al seu abast. 

Projecte pilot de recull de dades de vespa asiàtica al Parc Natural i Reserva de la 
Biosfera del Montseny 
 

Us informem que des del Parc Natural del Montseny s’ha 
creat un  projecte pilot per a  centralitzar el recull de dades 
de nius (vespers) de vespa asiàtica en l'àmbit del parc natural 
i Reserva de la Biosfera, a través de la plataforma Natusfera, i 
per al qual us demanem la vostra col·laboració. 

Natusfera és una plataforma de ciència ciutadana creada per 
registrar, organitzar i compartir observacions de la natura. Aquestes característiques, juntament amb la 
usabilitat i la fàcil accessibilitat a aquesta plataforma per part dels diferents usuaris, són les raons per 
les quals s’ha escollit aquesta opció. Qualsevol persona pot participar en el projecte pujant les seves 
observacions de vespers de vespa asiàtica. 

El projecte de Natusfera que s’ha creat és "Vespa asiàtica al Parc Natural i 
Reserva de la Biosfera del Montseny: recull de dades” i per poder-hi afe-
gir observacions caldrà: 

- tenir un compte de Natusfera. 
- un cop creat el compte, unir-se al projecte. 

En el web de l’Ajuntament de Montseny, a la secció actualitat (notícia 
data 17-12-2018), hi ha l’enllaç al Tutorial ( document PDF) on es descri-
uen les passes per a crear el vostre compte de Natusfera, unir-vos al pro-
jecte i afegir observacions de vespers del nostre terme municipal. Agrai-
rem que pugueu entrar dades dels nius de vespa asiàtica que tingueu dis-
ponibles, des de l'arribada d'aquesta espècie invasora al Montseny el 
2016 i fins a l'actualitat, com també de noves observacions que pugueu 
recollir en endavant. 

https://natusfera.gbif.es/projects/vespa-asiatica-al-pn-rb-del-montseny-recull-de-dades 

https://www.montseny.cat/actualitat/noticies/ja-es-poden-consultar-les-actes-del-ple-municipal-de-montseny-de-1876-a-1968.html
https://www.diba.cat/es/web/opc
https://www.diba.cat/es/web/opc/xam
https://www.diba.cat/es/web/opc/xam
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Acords presos per la Corporació 

Sessió extraordinària del Ple celebrada el dia 14 de juny de 2018 

S’aprova per majoria absoluta amb tres abstencions del grup municipal TpM, ratificar el Decret d'Alcaldia 
núm. 57/2018 referent a efectuar els següents nomenaments: 

     - Com a representant d’aquest Ajuntament al Consorci Besòs Tordera el regidor Alfons Planas i Jubany. 

     - Com a representant d’aquest Ajuntament al Consell Coordinador del Parc Natural del Montseny al regi-

dor  Alfons Planas i Jubany. 
S’aprova per unanimitat,  que la Comissió de Comptes quedi integrada pels membres següents:  
     - President: l’Alcalde – President de l'Ajuntament o regidor/a en qui delegui. 

     - Vocals: dos regidors del grup municipal AMD-CP i dos regidors del grup municipal TpM. 

     - Secretària: la Secretària de l’Ajuntament o funcionari/ària en qui delegui. 

S’aprova per unanimitat, les relacions de fallits números 16003, 16004 i 17002 d'imports 430,55 euros, 

293,34 euros i 106,41 euros respectivament, presentades davant aquest Ajuntament per l'Organisme de 

Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  

S’aprova per unanimitat,  el conveni de cooperació intermunicipal per a l'impuls i sosteniment del Pla de 
Prevenció de les Addicions - El Tritó del Baix Montseny, per període 2017-2020, entre els Ajuntaments de 

Breda, Campins, Cànoves i Samalús, Fogars de Montclús, Gualba, Llinars del Vallès, Riells i Viabrea, Sant An-
toni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria de Palau-
tordera, Vallgorguina, Vilalba Sasserra i Montseny.   

S’aprova per unanimitat, retornar a Construccions Deumal SA les garanties dipositades en aquest Ajunta-

ment com a fiança definitiva per a l'execució de les actuacions "Accés al camí de circumval·lació" i 
"Pavimentació del camí de Can Baixeres a nucli Urbà" i d'imports 1.278,47 euros i 495,21euros respectiva-

ment.  

S’aprova per unanimitat, sol·licitar una subvenció per la quantia màxima per a l'execució del "Projecte exe-

cutiu d'una xarxa de calor amb biomassa al municipi de Montseny". 

S’aprova per unanimitat, el Mapa de Soroll i Mapa de Capacitat Acústica d'aquest municipi redactat per 
l'empresa consultora La Vola 1981, SA.  

S’aprova per unanimitat, el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima d'aquest municipi (PAESC) redac-

tat per l'empresa consultora La Vola 1981, SA. 

S’aprova per unanimitat, l'acta de delimitació de la línia divisòria del terme municipal de Montseny en l'àm-
bit que conforma amb el municipi de Fogars de Montclús.  

S’acorda per majoria absoluta amb tres abs-

tencions del grup municipal TpM, aprovar 
inicialment l’estudi d’impacte ambiental del 
projecte d’urbanització per a la millora de 

l’accessibilitat de vianants al nucli urbà de 

Montseny redactat per la Sra. Rosa Cañiza-
res González, Doctora en Ciències Ambien-
tals.  

  



Sessió ordinària del Ple celebrada el dia 23 de juliol de 2018 

S’aprova per unanimitat,  ratificar el decret d'alcaldia núm. 61/2018 dictat en data 27 de juny de 2018  sobre 
l’aprovació del conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i l'Administració de la Generalitat de Cata-
lunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, per a la implantació del primer cicle de l'educació infantil 
a l'escola Puig Drau - ZER Baix Montseny. 

S’aprova  per unanimitat, ratificar l'acord adoptat pel Ple del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 
Oriental, en sessió ordinària celebrada el 27 de juny de 2018, de modificació dels estatuts del dit Consorci 
per adaptar-se a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.  

S’aprova  per unanimitat, nomenar com a membres de la comissió de delimitació d'aquest municipi a: 

     Carles Corominas Arnaiz, alcalde de l'Ajuntament 
     Alfons Planas i Jubany, regidor de l'Ajuntament 
     Àngel Serra i Mosull, regidor de l'Ajuntament 
     Xavier Matas i Ripoll, regidor de l'Ajuntament 
     Agàpit Borras i Plana, arquitecte municipal 
     Ma del Pilar Pérez Raposo, secretària-interventora d'aquest Ajuntament 

S’aprova  per unanimitat, atorgar llicència urbanística de parcel·lació de la finca registral núm. 196 (inscripció 
3a, tom 1271, llibre 5, full 139) d’acord amb el projecte de parcel·lació de la finca de Can Codina redactat per 
l’arquitecte tècnic Jaume Bellavista i presentat davant aquest Ajuntament en data 6 de juliol de 2018 (RE 
826). 

S’aprova  per unanimitat, el Pla municipal de Prevenció d'Incendis Forestals per als anys 2018-2022 d'aquest 
municipi i redactat per l'Oficina tècnica de prevenció municipal d'incendis forestals i desenvolupament agrari 
de la Diputació de Barcelona. 

S’acorda per majoria absoluta amb 5 vots a favor i 2 en contra del grup municipal AMD,  l’aprovació definitiva 
del carrerer municipal, amb les següents modificacions: 

     - Que el passeig de les Escoles passi a anomenar-se passeig de l’U d’Octubre. 
     - Que la plaça proposada amb el nom plaça el Repòs es digui plaça d’en Quico.  
     - Que el passatge que uneix el carrer de Josep Planchart i Martori amb la plaça de Mn. Joaquim, es                
        digui passeig dels Enamorats. 

S’aprova  per unanimitat, aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Montseny a la proposta de creació de l’enti-
tat anomenada “Associació de Micropobles de Catalunya” (AMC) com a membre de la mateixa, i passar a 
formar-ne part com a soci de ple dret a partir de la notificació d’aquest acord, aprovar els estatuts de l’Asso-
ciació i autoritzar i aprovar la despesa que generarà aquesta adhesió per a l’exercici 2019 i següents corres-
ponent a la quota anual per import de 100,00 euros, i aplicar-la amb càrrec a la partida pressupostària 
943/466.00. 

S’aprova  per unanimitat, el protocol de col·laboració entre aquest Ajuntament, l’Ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat i l’Associació Amics de les Roses de Sant Feliu de Llobregat que té com a finalitat, entre d’altres, 
col·laborar en la difusió dels concursos, esdeveniments i exposicions de roses que s’organitzen en els dife-
rents països europeus i en especial al es localitats de Montseny i Sant Feliu de Llobregat.  

S’acorda per majoria absoluta amb l’abstenció de tres vots del grup municipal TpM, aprovar les bases regula-
dores de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a entitats sense ànim de lucre de Montseny 
per a l’any 2018. 

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 2018-2019.  
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Sessió ordinària del Ple celebrada el dia 29 d’octubre de 2018 

S’aprova per unanimitat, la ratificació del decret d'alcaldia núm. 99/2018 dictat en data 8 d’octubre de 
2018, d’aprovació del conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament, Diputació de Barcelona i l’Agru-
pació de Defensa Forestal Montseny Migjorn per al desenvolupament de programes territorials del pla 
de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals i en concret pel que fa al programa 
del Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (PPI) i el Programa d’informació i Vigilància contra 
Incendis forestals (PVI) per a l’any 2018, prorrogable per un any més.  

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 unanimitat, incrementar el 0,2% de la massa salarial del personal d'aquest Ajuntament a 
part de l'1,5% de gener a juny i l’ 1,75% de juliol a desembre. 

Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit mitjançant concessió de crèdit extraordinari i 
suplement de crèdit número 2/2018. 

Partida Descripció Crèdit extraordinari Suplement de 

crèdit 

  ADEM El programa “El Montseny a l’escola 

17/18” 

1.400,00 0 

920.22403 Assegurança Edificis Municipals 0 1.250,60 

920.22402 Assegurança Riscos Laborals 0 439,96 

920. 22607 Treballs Topogràfics 0 306,87 

320.209 Canon – Escola Bressol 0 15.335,57 

  Curs Desfibril·lador 595,00 0 

  Adquisició Desfibril·lador 1.445,95 0 

231.46200 Treballadors Socials- Administrativa 0 126,15 

920-619 Altres Inv.  – Barana Pl. De la Vila 0 5.188,93 

  Material informàtic- Pc + Scanner 1.500,00 0 

  Retorn Subvenció Diputació 1.264,00 0 

  Material esportiu 1.686,74 0 

920-22604 Despeses Jurídiques 0 3.000,00 

  Escola- Reforma gronxador 1.500,00 0 

920-21601 Equips Processos informació 0 1.000,00 

920- 131 Laboral Temporal 0 2.000,00 

  TOTAL 9.391,69 

  

28.648,08 

  

FINANÇAMENT 

Baixa de partides:     

920-62505 Compra PDA i Càmera 4.395,00   

338-22609 Activitats Culturals 3.162,70   

330-48905 Ajudes a entitats culturals 1.000,00   

920-619 Arranjament Pl. De la Vila 15.443,23   

Majors ingressos de partides:     

791       Programa Suport Integral 6.892,18   

46104 Subv. Medi Ambient 302,00   

46107 Subv. Taller Cultural 550,00   

46110 Subvenció “El Montseny l’Escola “ 2.600,00   

30002 Altes i canvis nom Aigua 1.000,00   

45064 Càrrecs Electes 1.007,92   

46115 Material Esportiu 1.686,74   

   TOTAL 38.039,77   



Sessió extraordinària del Ple celebrada el dia 8 de novembre de 2018 

S’aprova inicialment, per majoria absoluta amb 3 vots a favor i dues abstencions, el projecte d'obres redactat 
per l'arquitecte Sr. ABP anomenat "Manteniment paviment d'asfalt tram sot de la Vinya amb la BV-5301" i amb 
un pressupost total de 37.152,87 euros (IVA inclòs). 
 
S’aprova per unanimitat, el contingut i la signatura de l’addenda per a l’any 2019 al V conveni interadministra-
tiu de col·laboració per a la coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials aprovada pel Con-
sell Comarcal del Vallès Oriental en Comissió de Govern 2018/10, celebrada en data 24 d'octubre de 2018. 
 
Es dóna compte de la  tramitació de l’expedient a Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, del projecte 
d'urbanització per a la millora de l'accessibilitat de vianants al nucli urbà de Montseny.   
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S’aprova per unanimitat, la moció presentada pel grup municipal CiU amb motiu del primer aniversari de l’u 

d’octubre de 2017, on s’acorda reivindicar i agrair a totes aquelles persones que van fer possible el referèn-

dum d’autodeterminació del passat u d’octubre, malgrat les amenaces, l’ús il·legítim de la violència i la bru-

talitat policial per part del govern espanyol, reiterar la inapel·lable necessitat que el govern de l’estat espan-

yol s’assegui a negociar un referèndum acordat i a acceptar el resultat democràtic que s’obtingui del plebis-

cit. Sense descartar altres opcions o sistemes proposats que puguin fer-ho possible i exigir la llibertat imme-

diata i incondicional dels presos i preses polítics i el retorn dels exiliats. 

AJUNTAMENT DE MONTSENY: CALENDARI FISCAL PER A L’EXERCICI 2019  
           Data Inici       Data Final 

- Impost Vehicles de Tracció Mecànica      01/03/2019  02/05/2019  
- Impost sobre Béns Immobles Urbans no domiciliats   02/05/2019  02/07/2019  
- Impost sobre Béns Immobles Urbans, 1era fracció    02/02/2019 
- Impost sobre Béns Immobles Urbans, 2ona fracció    04/11/2019 
- Impost Béns Immobles rústics / rústics construïts    05/09/2019  05/11/2019  
- Impost sobre Activitats Econòmiques      19/09/2019  19/11/2019  
- Altres Tributs (Escombraries Domèstiques i  
  Comercials, Clavegueram, Cementiri, bústies i  
   ocupació de la via pública)       02/05/2019  02/07/2019  
- Taxa Subministrament Aigües, 4t trimestre/18     21/02/2019  24/04/2019  
- Taxa Subministrament Aigües, 1r trimestre/19     21/05/2019  24/07/2019  
- Taxa Subministrament Aigües, 2n trimestre/19    22/08/2019  23/10/2019  
- Taxa Subministrament Aigües, 3r trimestre/19     21/11/2019  22/01/2020  
- Servei Assistència Domiciliària (4t trim. 2018)     22/02/2019  24/04/2019  
- Servei Assistència Domiciliària (1r trim. 2019)     23/04/2019  25/06/2019  
- Servei Assistència Domiciliària (2n trim. 2019)     24/07/2019  25/09/2019  
- Servei Assistència Domiciliària (3r trim. 2019)     23/10/2019  27/12/2019  

● Acord aprovat per unanimitat en la Sessió extraordinària del Ple celebrada el dia 20-12-2018. 

  Ajuntament de Montseny Horari d’atenció al públic 
  Plaça de la Vila, 11  Dilluns, dimecres, divendres i dissabte 
  08469 Montseny  Tardes: de 17 a 20 h 
  Tel. /Fax 938 473 003   
  montseny@diba.cat  Seu electrònica 
  www.montseny.cat  https://www.seu-e.cat/web/montseny 

  Jutjat de Pau i Registre Civil 
  Plaça de la Vila, 11 
  08469 Montseny 
  Tel. 938 473 003  
  montseny@diba.cat  
  Horari: visites concertades 
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Sessió extraordinària celebrada el dia 14 de juny de 2018, actuant com a 
Junta General Universal de Serveis Municipals de Montseny, S.L.  
 
S’aprova per majoria absoluta amb l’abstenció dels tres regidors de TpM, ratificar la constitució d’aquesta 
Junta Universal, l’ordre del dia d’aquesta Junta, i els càrrec de President i Secretària de la mateixa.  

S’aprova per majoria absoluta amb l’abstenció dels regidors de TpM, els comptes anuals corresponents a 
l'exercici 2017, el balanç, i el compte de pèrdues i guanys.  

I aplicar el resultat en els següents termes. 

Base de repartiment exercici 2017 
Pèrdues i guanys: -3.238,65 euros; Total: 0,00 euros. 
Distribució exercici 2017: Total distribuït:  0,00 euros. 

Balanç a 31-12-2017 

Actiu (euros) 
A) Actiu no corrent ............................................... 16.961,36 
II. Immobilitzat material ......................................  16.961,36 
B) Actiu corrent .................................................... 52.632,75 
I. Existències ......................................................... 24.800,40 
II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar... 12.756,85 
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents ........ 15.075,50 
Total actiu ........................................................  69.594,11 

Passiu (euros) 
A) Patrimoni Net ................................................... 14.640,53 
A-1) Fons propis ...................................................  14.640,53 
I. Capital ................................................................ 12.020,24 
III. Reserves .......................................................... -27.546,67 
V. Resultats d'exercicis anteriors ......................... -43.342,45 
VI. Altres aportacions de socis .............................. 76.748,09 
VII. Resultat de l'exercici .......................................  -3.238,65 
B) Passiu No Corrent ..............................................  8.857,19 
II. Deutes a llarg termini .........................................  8.857,19 
C) Passiu Corrent ................................................... 46.096,39 
II. Deutes a curt termini .........................................   3.367,59 
IV. Creditors comerç. i altres comptes a pagar ...... 42.728,80 
b) Proveïdors a curt termini ................................... 32.681,82 
2. Altres creditors .................................................. 10.046,98 
Total patrimoni net i passiu ................................ 69.594,11 

Compte de pèrdues i guanys (euros) 
1. Import net de la xifra de negocis ......................  51.257,86 
4. Aprovisionaments ............................................. -47.387,93 
7. Altres despeses d'explotació ............................  -10.027,77 
8. Amortització d’immobilitzat ..............................  -2.877,04 
12. Altres resultats .................................................      258,94 
A) Resultat d'explotació ........................................   -2.797,51 
14. Despeses financeres .........................................    -441,14 
B) Resultat financer ..................................................  -441,14 
C) Resultat abans d'impostos ..............................    -3.238,65 
D) Resultat de l'exercici ....................................    -3.238,65 
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 Agenda d’activitats 
 Gener/2019       

 Dissabte, 5. Rebuda de Ses Majestats Els Reis Mags d’Orient 
 A les 18.30 h, 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. 

 Dissabte, 12. Acte institucional 
 A les 11 h, en el abans anomenat passeig de les  Escoles, col·locació de les plaques del nou 
 passeig de l’U d’Octubre. 
 

 

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

Cançó de Nadal per a ningú  
 
Sé que en un lloc lluny  
potser algú hi haurà  
que avui no obri  
la botella de xampany.  
 
Sé que en un lloc lluny  
potser algú pensarà  
que en altres racons  
hi resten boques amb fam.  
 
Però serà tan estranya gent  
la que dubtarà un moment  
per donar la mà  
al que no és germà.  
 
I els que amb gran soroll  
volem fer un nou món  
avui, aquesta nit direm no.  

I pels que l'avui  
és com el passat  
tampoc trauran la seva mà.  
 
I els que mudats  
anem a "Missa del gall"  
no resem amb altra cara  
que no cal.  
 
Fora de l'església  
hi han homes ben cecs  
la nostra boira els hi tapa  
el camí del vent.  
 
Però serà tan estranya gent  
que amb la torxa cremi el vent  
per donar la llum  
entre tot el fum.  

I els que hem cridat  
tots som ben iguals  
avui tancarem junts la porta.  
I demà vindrà un nou despertar  
ningú tindrà la cara roja.  
 
Però sé que en un lloc lluny  
potser algú hi haurà  
que al veure'm digui,  
calla, ningú ha escoltat. 

  

Lluís Llach     

 A Montseny es disposa de Punt de paqueteria CityPaq 

 Montseny té un punt de recollida i lliurament de paquets CityPaq de 
Correos ubicat a la benzinera. Ofereix la possibilitat als ciutadans de 
recollir les seves compres en línia, durant les 24 hores del dia, 7 dies a  
la setmana. 

 Per accedir al servei cal registrar-se a CorreosPaq i indicar en quin dis-
positiu voleu rebre el paquet, en el cas de Montseny el Codi 
és  S0001417D. 

 Quan el vostre paquet estigui disponible rebreu un SMS/e-mail al vos-
tre dispositiu mòbil indicant-vos que el vostre paquet ja està disponible 
perquè el pugueu anar a buscar. 

 https://www.citypaq.es/index.html 

https://www.montseny.cat/actualitat/noticies/montseny-estrena-un-punt-de-paqueteria-citypaq-de-correos-.html
http://www.citypaq.es/index.html
https://www.correospaq.es/citypaq/index.html
https://www.citypaq.es/index.html
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Els grups municipals opinen 

Acció Municipal Democràtica  C.P. (AMD-CP) 

Arribat el final d’aquest any 2018 i després de sis mesos de la direcció per l’alcaldia de C.i U., cal constatar que com 

es fan les coses, no ens satisfà suficientment, l’unipersonal  isme i els canvis de criteri, sols provoca mals entesos i els  

retards en els comunicats de les accions que es duen a terme al municipi son massa repetitius. 

 

En el ple del canvi li vàrem demanar que governés per a tots i cada un dels nostres ciutadans per igual, les normes 

que hem aprovat  son per fer-les complir, i per a tothom igual, les diferències en aplicar-les en una població com la 

nostra, es nota amb el descontent d’els que som complidors, i amb tothom que intervé i qui te cura dels expedients. 

 

Quant es governa sols amb clau partidista i defuig d’aplicar el reglament a tots, Activitats, Obres, Escola ,etc, o es 

prenen acords que provocant  canvis, que lesionen els interessos privats o públics, i en els quals hem discrepat vo-

tant en contra, és a on el pretès equip de govern o ès sols de nom, seria bo buscar mes solucions que de ben segur 

existeixen. 

 

Tenim que parlar del que fa d’inoperància dels regidors en el cas de Tots per Montseny que com es costum sols s’a-

punten a uns titulars, quant es demana una reunió que es convoca ,al menys que es pot fer es assistir a la mateixa, i 

no dedicar-se a escampar falsedats. 

 

Des de fa temps estem immersos en una situació molt convulsa, arreu del món i també al nostre país, crec que tots 

tindríem que fer una bona reflexió;  pensem que som servidors públics i que com a tals ens devem a tots els nostres 

ciutadans i en el cas nostre a tots els nostre veïns i veïnes les vint-i quatre hores del dia, per tan, cal compartir les 

idees sabent escoltar les dels altres. La terra a on s’ha nascut i els ideals personals son irrenunciables, peró a la vega-

da han d’esser compartits, sospesats i respectats, buscant solucions i no imposicions i procurar que siguin assequi-

bles per fer créixer la convivència. La tasca no és senzilla, i més si es vol tot el protagonisme, les situacions més difí-

cils es tenen que entomar per ser justos amb la resta, cal que la voluntat sigui recta i fèrria, 

 

Aquest any es cel·lebran els 40 anys de la declaració de parc natural, i Acció Municipal Democràtica ve proposant a 

les administracions superiors, el necessari per a millorar les finques dels nostres veïns i veïnes, doncs no oblidem que 

el 80% del territori del parc natural es propietat privada i és també la que suporta, i intenta mantenir amb bones 

condicions, (també la finca pública amb diner públic), per el gaudí propi i dels visitants o usuaris que son el conjunt 

de la societat, si tots volem un parc amb bona salut, tots hi tenim que posar el coll. 

 

Continuarem treballant per tal de que puguem arribar a complir amb els compromisos que varem prendre per 

aquesta legislatura, i aconseguir la millora de tota la població, degut al immobilisme o paral·lització dels estaments 

superiors, que fins aquesta data no s’ha produït, i que son els que tenen que resoldre l’aprovació dels expedients: 

Camí de les Illes a Sant Marsal    POUM,  Reforma Centre Cívic Casal de Cultura, Accés Vianants al Nucli Urbá, Delimi-

tació amb Sant Pere de Vilamajor, últim municipi a regular, etc.. 

 

Des de Acció Municipal Democràtica , volem desitjar-vos unes Bones Festes i un Millor 2019. 

 

Els representants al Ajuntament  Angel Serra Mosull i Alfons Planas i Jubany, desembre  2018. 

 
 
 
 

  



Página  12 

Tots per Montseny (TpM) 
 
Benvolgudes persones veïnes de Montseny, ara sí que tot encarant el final de legislatura podem fer balanç 
del que han donat de sí aquests quatre anys. Ara sí que després de molts episodis, grotescos i fins i tot vergo-
nyants alguns d'ells, hem vist la manera de ser de qui, delerós de poder, pretenia representar un canvi, però 
que ha acabat fent de garant de la vella política municipal.  
 
On no tan sols es perpetuen les precàries dinàmiques d'accés a la representació municipal, amb convocatòri-
es exprés de quaranta-vuit hores en els òrgans corresponents, sense documentació i en horaris impossibles, 
sinó que de manera forassenyada, avalant en seu judicial la mala gestió d'anteriors equips de govern i admi-
nistradors de l'empresa de Serveis Municipals de Montseny SL. 
 
Una mala gestió que ja està costant trenta set mil euros a les arques municipals, en sentència ferma per im-
pagament de gasoil subministrat per part de l'empresa Societat Catalana de Petrolis SA «Petrocat», i que pot 
acabar costant-ne disset mil més si prospera una nova demanda, en aquest cas en contra dels administradors 
de la mercantil montsenyenca, que esperem que no recaiguin també a les butxaques de veïns i contribuents. 
 
Un nou episodi d'arrogància i gestió barroera que combinada amb la política del «ja ho trobarem» acaba sem-
pre amb repercussions judicials i cost per a l'erari públic. Episodis que tan de mal han fet a aquest poble, i que 
per massa freqüents, evidencien la manca de capacitat de diàleg per a la resolució de conflictes que té l'equip 
de govern. 
 
També, en aquest últim any, hem pogut observar un inexplicable sotmetiment per part del nou alcalde al cri-
teri de un equip de govern unipersonal, el del vell alcalde, que afecta fins i tot a les qüestions més simples, 
com ara la celebració del primer aniversari de l'U d'Octubre. No entenem com el membre d'un partit que ho 
ha donat tot per a la dignitat col·lectiva d'un país, el nostre, no sigui capaç ni de organitzar la inauguració ofi-
cial del Passeig de l'U d'Octubre, ni de penjar-ne ni tan sols el rètol amb el nom, en el propi municipi on repre-
senta que governa. Molt trist. 
 
De cara a l'any vinent continuem amb la voluntat de treballar per a mantenir el nostre espai polític, que a 
falta de concretar els detalls, creiem més que necessari per a fiscalitzar l'acció de govern i tornar a posar so-
bre la taula la possibilitat d'una alternança veritable en el consistori amb canvis reals de maneres de fer. Sen-
se preveure per a això, cap llista conjunta amb qui ha tingut la possibilitat de trencament però ha permès el 
continuisme, i que ja s'ha presentat públicament als mitjans, com a cap de llista pel PdeCat. 
 
Per als que hem format part d'aquest projecte i que no continuarem, acomiadar-nos amb un enorme i sincer 
agraïment per la confiança dipositada en nosaltres, que ens ha permès de viure una experiència complexa i a 
voltes frustrant, però molt enriquidora. Disculpar-nos també per a tots aquells objectius no assolits però que 
es mantindran en el horitzó. I per als que continuem i entrarem de nou, anunciar-vos de que no hi haurà tre-
va, estarem allà on calgui per a combatre a tots aquells qui pretenguin mantenir el poble en la ignorància, o 
bé administrar de manera anòmala, quan no fraudulenta, el dia a dia municipal. 
 
Amb tot el nostre afecte i desitjant que tingueu unes bones festes, ens acomiadem cordialment i oberts a 
qualsevol tipus de suggeriment o aportació que vulgueu fer. Salut i Bon any nou. 
 
totspermontseny.info 
totspermontseny@gmail.com 



Página  13 

CiU (PDeCAT) 
 
Des de l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Montseny estem impulsant accions iniciades a primers del man-
dat i també de noves. En destaco les següents. 

─ La Llar d’infants en funcionament mitjançant conveni amb la Generalitat de Catalunya. 
─ Suport al Projecte Musicoop de l’escola Puig Drau i s’ha instal·lat un nou sorral al patí. 
─ L’Ajuntament està implantant l’administració electrònica. Aprofito per agrair als veïns l’interès i disponibili-
tat, i especialment a tot l’equip humà de l’Ajuntament el seu esforç per fer-ho possible. 
─ En tràmit actuacions de millora de la plaça de la Vila, el Projecte d'obres manteniment de paviment d'asfalt, 
tram sot de la Vinya amb la BV-5301, i el Projecte de pavimentació del camí al veïnat de Vila-seca -2a fase. 
 
El mandat no ha acabat. Estem gestionant el Projecte d’obres d’accessibilitat al Casal de Cultura, mantenim 
contacte amb la companyia Telefònica pel desplegament de la fibra òptica, entre altres iniciatives. Malaura-
dament el POUM segueix aturat en altres administracions. 
 
Tindrem oportunitat d’endegar noves dinàmiques per la gent gran del nostre poble. És conseqüència de l’A-
plec de persones grans a Montseny organitzat per la Generalitat de Catalunya, on varen anunciar que faran a 
Montseny una experiència pilot de l’Acadèmia dels Sèniors amb l’accent al món rural i de muntanya. 
 
S’ha augmentat el nombre de fires-mercat, activitats culturals. En altre sentit, a Montseny hi ha artistes i cre-
atius que bé mereixen exposar en una mostra local les seves creacions; en això treballem. 
 
L’empresa Serveis Municipals de Montseny S.L. realitza la venda de carburants a la benzinera local i té llogat 
el local pel servei del Centre d’Informació de Montseny. L’empresa va tenir un procés judicial durant el man-
dat 2011-2015 amb l’antiga proveïdora de carburants, i enguany, de forma sobrevinguda, el cas continua. 
Penso que el president-gerent de l’empresa Sr. Alfons Planas n’ha informat tard del contingut al Consell d’ad-
ministració i a la Junta General, i això ha ocasionat una situació imprevista i el relleu del càrrec de secretari. 
En la sessió extraordinària de la Junta General del dia 20 de desembre de 2018 el tema judicial esmentat no el 
va incloure a l’ordre del dia, i per tant cal informació detallada. El Grup Municipal CiU demana tractar-ho es-
pecíficament en la propera sessió de Junta General, i d’aprovar-ho, que l’empresa estigui auditada. 
 
Els grups CiU i AMD-CP estem complint els compromisos adquirits en el relleu a l’alcaldia, donem governabili-
tat municipal i programes. Venim de trajectòries diferents i no és fàcil, si bé posem per davant el funciona-
ment municipal al servei dels veïns. 
 
Remarco que l’equip de govern format per CiU, AMD-CP, i la regidora Sra. Núria Masnou, ho fem amb ganes i 
estirant hores de família i feina. Per altra banda, TpM, que va sortir del govern a finals de 2015, ha tingut 
oportunitats de tornar-hi i tampoc ho ha fet, ni propostes presenten. 
 
La composició del consistori (TpM: 3, AMD-CP: 2, CiU: 1, No adscrita: 1) dóna resultats de votació diversos. 
Dos exemples: llista de carrers aprovada entre CiU i TpM, i compte general 2017 entre CiU i AMD-CP. He tro-
bat moments pel diàleg i entesa amb tots els grups, Tot i això, veig poca assistència de TpM a les sessions del 
Ple, escassa o nul·la com a l’acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya, i sense propostes alhora d’e-
laborar el pressupost municipal. 
 
Al gener es posarà la placa del passeig de l’U d’Octubre, seguidament la de la plaça d’en Quico i la del passeig 
dels Enamorats, i cadascuna amb la importància que es mereix.  
 
He visitat els presos polítics a la presó de Lledoners, quedes corprès. Des d’aquí el nostre record i reconeixe-
ment i seguim demanant la seva llibertat. 
 
Desitjant-vos unes festes de Nadal i un molt bon any 2019, rebeu una cordial salutació. 
 
Carles Corominas Arnaiz 
Alcalde-President i portaveu del Grup Municipal CiU  



 

D’aquí al 2020, a Catalunya hem de recollir selectivament el 60% dels residus. 

Et necessitem. Recicla. 

 

 
 

 

   Ctra. Nova a Sant Celoni, s/n 

   Tel. 93 744 00 86 

   HORARI: 

   Dimarts de 16 a 19 h. 

   De dimecres a divendres de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 19 h.   RESIDU, ON VAS? 
  Dissabte de 9 a 15 h.        

   Diumenge de 9 a 14.30 h.       https://www.residuonvas.cat 

   http://www.savosa.cat/       http://residus.gencat.cat 

 

 

 

 

  Butlletí digital 
 
 

   Vols rebre notícies, activitats i anuncis oficials a la teva bústia de correu?  
   Subscriu-te al  nostre butlletí. En teniu disponible la subscripció al web de l’Ajuntament  
   de Montseny. Us podeu  subscriure a diferents canals i setmanalment rebreu les últimes    
   novetats: avisos, notícies, agenda...           
               www.montseny.cat  

Deixalleria de Santa Maria de Palautordera 

https://www.residuonvas.cat
http://www.savosa.cat/
http://residus.gencat.cat
http://www.montseny.cat

