ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 27 DE JUNY DE 2013

Identificació de la sessió:
Data: 27 de juny de 2013
Inici: 19:00 hores
Fi: 20:45 hores
Lloc: Sala petita de l’Ateneu municipal, habilitada a l’efecte
Caràcter de la sessió: extraordinari
Assistents:
President:
Regidors/es:

Joan Castaño Augé
Magalí Miracle Rigalós
Julia de la Encarnación Gómez
Josep M. Bueno Martínez
Maria Isabel Coll Roig
Jaume Tardy Martorell
Josep Capote Martín
Francesc Deulofeu Fontanillas
Raül Garcia Ramírez
Laura Costa Olivé
Dolors Lechuga Garcia
Marià Perapoch Valls
Josep Maria Garcia Sala
Óscar Moles Avariento
Daniel Corpas Cullet
Gerard Masferrer Marfil
Maria Carmen Montes Azcutia

Secretari:

Ramon Oriol Grau

PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CUP-PA
CUP-PA
ICV-EUIA-E

Ordre del dia:
1.

Elecció del treball de recerca del projecte “Ajuntament Jove” corresponent al
curs 2012-2013, en el marc del Pla Local de Joventut de Sant Celoni 20102013.

Desenvolupament de la sessió:
S’inicia la sessió i pren la paraula el Sr. alcalde per donar la benvinguda als
presents, tot explicant que la d’avui és una sessió atípica del Ple que, per
permetre un aforament major, es celebra a la sala petita de l’Ateneu enlloc del
saló de sessions de l’Ajuntament.
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A continuació indica que el projecte “Ajuntament Jove” és una iniciativa inclosa
entre les línies d’actuació del Pla Local de Joventut 2010–2013, amb la voluntat
de promoure els valors democràtics entre els joves del municipi i impulsar la
participació i el compromís dels joves amb la societat.
L’objectiu és que els alumnes de 4t d’ESO centrin el seu treball de recerca en
una problemàtica real del municipi, en facin una anàlisi i elaborin un pla
d’actuació per millorar la situació.
El projecte es va iniciar el curs escolar 2011-2012 i va comptar amb la
participació de l’Institut Baix Montseny, l’escola L’Avet Roig, el col·legi Cor de
Maria i el col·legi La Salle.
A la vista dels bons resultats obtinguts, l’Ajuntament de Sant Celoni i els centres
educatius han decidit dur a terme una segona edició del projecte “Ajuntament
Jove” durant el curs 2012–2013.
Els alumnes han escollit temes diversos amb incidència directa sobre el municipi,
han fet una anàlisi de la realitat i han argumentat la viabilitat de les seves
propostes. En aquest procés han comptat amb el suport i la implicació de tècnics
municipals.
Dit això, el Sr. alcalde presenta els regidors i les regidores que conformen el Ple
de l’Ajuntament.
A continuació, intervé la directora de l’Àrea de Cultura i Educació, Sra. Esther
Prat Ibern i explica l’estat d’execució del treball de recerca guanyador del
projecte “Ajuntament Jove” del curs anterior. Es tracta del treball titulat “Ronda
Tordera – Pertegàs”, elaborat pels alumnes del col·legi Cor de Maria: Mireia
Aymar, Jordi Clos, Arnau Pagès i Anna Maria Mesa.
Intervenen també tres d’aquests alumnes i fan una valoració positiva sobre la
implantació de la seva proposta, tot agraint l’esforç de l’Ajuntament de Sant
Celoni al respecte.

~~~~~~~~~~
Seguidament el Sr. alcalde presenta els grups d’alumnes finalistes del projecte
“Ajuntament Jove”, curs 2012-2013, dels quatre centres educatius participants.
Els grups fan una exposició dels seus treballs, amb suport informàtic i projecció
sobre pantalla.
Per ordre d’intervenció, els treballs de recerca presentats són els següents:
1. Escola L’Avet Roig
Nom del treball:
Menjador social
Tutor:
Àngel Oliva
Autors:
Júlia Codina, Núria Morera, Blai Pacho i Anna Sobrino
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Acabada l’exposició del treball, la Sra. Miracle, regidora del grup municipal del
PSC, fa lliurament a cada alumne d’un diploma d’agraïment.
2. Col·legi Cor de Maria
Nom del treball:
Sant Celoni, porta a porta
Tutor:
Florenci Llavina
Autors:
Azucena Sedas, Rubén Pulido, Marc Guàrdia i Marta Illa
Acabada l’exposició dels treball, el Sr. Deulofeu, regidor del grup municipal de
CiU, fa lliurament a cada alumne d’un diploma d’agraïment.
3. Col·legi La Salle
Nom del treball:
Tutor:
Autors:

Memòria històrica
Joan Riera
Laura Frías, Nerea Mora, Sandra Venteo, Oriol Hernández i
Cristian Fernández

Acabada l’exposició del treball, el Sr. Corpas, regidor del grup municipal de la
CUP, fa lliurament a cada alumne d’un diploma d’agraïment.
4. Institut Baix Montseny
Nom del treball:
Organització d’un torneig d’esports per a nens i/o
adolescents a l’estiu a Sant Celoni
Tutor:
Olga Begué
Autors:
Tomás Alonso, Sergi Fabregat i Marc González
Acabada l’exposició del treball, la Sra. Montes, regidora del grup municipal
d’ICV-EUiA-E, fa lliurament a cada alumne d’un diploma d’agraïment

~~~~~~~~~~
A continuació s’obre un breu torn de paraules per tal que els grups polítics facin
les valoracions oportunes respecte dels treballs presentats.
Intervenen la Sra. de la Encarnación en representació del grup municipal del
PSC, el Sr. Deulofeu en representació del grup municipal de CiU, el Sr. Corpas en
representació del grup municipal de la CUP i la Sra. Montes en representació del
grup municipal d’ICV-EUiA-E.
Tots ells coincideixen en valorar positivament els resultats del projecte
“Ajuntament Jove” i feliciten als alumnes pel seu esforç i per la important feina
feta, així com als professors que els han acompanyat i als tècnics municipals que
n’han fet el seguiment. Alhora, animen els joves a continuar, en el futur, la seva
implicació amb el municipi.

~~~~~~~~~~
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Després d’aquestes intervencions el Sr. secretari explica el mecanisme de
votació per escollir el treball guanyador. El vot –diu- serà secret; els regidors i
les regidores tenen a l’abast paperetes amb les quatre opcions possibles; hauran
de marcar-hi el treball escollit, de manera que si en una papereta no hi ha cap
marca es considerarà un vot en blanc i si s’ha marcat més d’un treball es
considerarà un vot nul; les paperetes s’introduiran en una urna. Es declararà
escollit el treball de recerca que obtingui el major nombre de vots. En cas
d’empat es repetirà la votació i, si es torna a produir l’empat, decidirà el vot de
qualitat del Sr. alcalde.
Abans de passar a la votació, el regidor Sr. Garcia Ramírez anuncia que
s’abstindrà atès que forma part del claustre de professors del col·legi La Salle i
per evitar qualsevol suspicàcia que pogués perjudicar el treball de la seva escola.
Indica també el Sr. secretari que l’acord que es proposa adoptar conté una part
expositiva on es resumeixen els objectius que pretén assolir el projecte
“Ajuntament Jove”, alhora que s’esmenten els treballs de recerca presentats. A
la part dispositiva es declara quin és el treball escollit i s’encomana a l’àrea
municipal corresponent l’estudi i les adaptacions necessàries que, en el seu cas,
facilitin la seva viabilitat. L’acord és el següent:
ELECCIÓ DEL TREBALL DE RECERCA DEL PROJECTE “AJUNTAMENT JOVE”
CORRESPONENT AL CURS 2012-2013, EN EL MARC DEL PLA LOCAL DE
JOVENTUT DE SANT CELONI 2010–2013.
Fets:
El Ple municipal, en sessió de 22 de juliol de 2010, va aprovar el Pla Local de
Joventut de Sant Celoni 2010–2013, amb dos objectius generals:
- Incrementar l’èxit en el procés d’emancipació dels joves (formació, ocupació i
habitatge).
- Millorar la participació dels joves en la vida del municipi (oci, lleure i cultura).
El Pla recull les actuacions i els projectes que es desenvolupen en matèria de
joventut a Sant Celoni, alhora que identifica nous projectes per portar a terme
durant el període 2012–2013, als efectes d’aconseguir els objectius esmentats.
L’estructura organitzativa prevista per implementar i fer el seguiment del Pla
Local de Joventut de Sant Celoni es vertebra a través del Ple municipal i d’una
Comissió política composada per regidores i regidors referents de cada grup
polític, comissió que, entre d’altres, té com a objectius proposar els criteris marc
d’actuació en matèria de joventut i fer el seguiment de l’execució i l’avaluació
dels projectes anuals determinats en el Pla Local de Joventut.
Dins l’objectiu de millora de la participació dels joves en la vida del municipi, el
Pla Local de Joventut va preveure iniciar durant el curs escolar 2011-2012 el
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projecte “Ajuntament Jove”, amb la missió de promoure el desenvolupament
dels valors democràtics i impulsar la participació i el compromís dels joves amb
la societat. Consisteix en la utilització de l’assignatura de 4t d’ESO de treball de
recerca com una eina comuna entre tots els centres escolars i l’Ajuntament per
implicar els joves en la dinàmica del municipi.
Concretament, el projecte preveu que els alumnes de 4t d’ESO dels centres Cor
de Maria, La Salle, Avet Roig i Institut Baix Montseny centrin el seu treball de
recerca en una temàtica o problemàtica real del municipi i facin una anàlisi del
tema, que els permeti posteriorment elaborar un projecte d’actuació per millorar
la temàtica o solucionar el problema analitzat. Al final del curs escolar, cada
centre ha de determinar el treball de recerca que presentarà al Ple municipal
dins el projecte “Ajuntament Jove”.
Com s’ha dit, durant el passat curs 2011-2012 es va iniciar el projecte
“Ajuntament Jove”, amb una activa participació d’alumnes, tutors i tècnics
municipals, que va donar com a resultat que el Ple municipal, en sessió
extraordinària de 26 de juny de 2012, declarés escollit el treball de recerca
“Ronda Tordera-Pertegàs”, presentat pel col·legi Cor de Maria.
Atès el bon resultat del projecte, la Comissió política del Pla Local de Joventut va
decidir donar continuïtat al projecte per al curs actual.
En data 13 de juny de 2013 els centres educatius han presentat els treballs de
recerca següents:
-

Col·legi Cor de Maria: “Sant Celoni, porta a porta” elaborat per Azucena
Sedas, Rubén Pulido, Marc Guàrdia i Marta Illa.
Col·legi La Salle: “Memòria històrica” elaborat per Laura Frías, Nerea Mora,
Sandra Venteo, Oriol Hernández i Cristian Fernández.
Escola L’Avet Roig: “Menjador social” elaborat per Júlia Codina, Núria Morera,
Blai Pacho i Anna Sobrino.
Institut Baix Montseny: “Organització d’un torneig d’esports per a nens i
adolescents a Sant Celoni,” elaborat per Tomás Alonso, Sergi Fabregat i Marc
González.

Tal com assenyala el Pla Local de Joventut, aquests quatre treballs seran
defensats oralment pels alumnes davant el Ple municipal.
Fonaments de Dret:
Des de l’entrada en vigor de la Llei orgànica d’educació i, posteriorment, de la
Llei d’educació de Catalunya, l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) ha de
promoure el desenvolupament dels valors democràtics, afavorir el coneixement
dels drets humans i l’educació per a la pau i la solidaritat, impulsant la
participació i el compromís dels joves amb la societat.
En aquest sentit, una de les capacitats que han d’adquirir els alumnes d’ESO és
aprendre a ser ciutadans i ciutadanes, per la qual cosa resulta imprescindible:
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-

Desenvolupar la iniciativa personal, participant democràticament i de forma
responsable dins i fora del centre, com a eina per aprendre a assumir els
deures ciutadans i els compromisos socials.

-

Prendre consciència de la pertinença al municipi i de la necessitat de
contribuir al seu desenvolupament i millora.

El Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, estipula en el seu article 10
que en el 4t curs tot l’alumnat ha de realitzar un treball de recerca en equip.
Aquest treball ha de consistir en un conjunt d’activitats de descoberta i de
recerca a l’entorn d’un tema escollit i acotat, en part, per ell mateix i sota el
guiatge del professorat.
La Llei 33/2010, de polítiques de joventut, va en la línia esmentada:
-

L’article 1 estipula que les polítiques de joventut han de garantir que els joves
puguin definir i construir llur propi projecte de vida i participar en projectes
col·lectius.

-

L’article 2 marca que els dos eixos bàsics de treball són l’emancipació i la
participació juvenil.

El capítol IV de l’esmentada llei està dedicat a la participació juvenil i estipula al
seu article 44 que els poders públics han de fomentar la cultura participativa de
les persones joves, amb la finalitat de millorar els sistemes i les estructures
democràtiques i garantir que els joves puguin exercir un paper actiu de
transformació i canvi de la societat per mitjà de llur intervenció en els afers
públics.
Paral·lelament, les administracions, i especialment les locals, obren espais
d’informació i participació ciutadana:
- En aquest sentit, l’article 48 de la Constitució Espanyola imposa als poders
públics promoure les condicions per a la participació lliure i eficaç de la joventut
en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural.
- L’article 29 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix el dret a participar
en condicions d’igualtat en els afers públics de Catalunya, de manera directa o
bé per mitjà de representants.
- L’article 43 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix també l’obligació
dels poders públics, entre d’altres, de promoure la participació social en
l’elaboració, la prestació i l’avaluació de les polítiques públiques, així com la
participació individual i associativa en els àmbits cívic, social, cultural, econòmic i
polític en base als principis de pluralisme, lliure iniciativa i autonomia.
- En l’àmbit local, els articles 69 i següents de la Llei 7/1985, reguladora de les
bases de règim local, determinen que les corporacions locals facilitaran la
participació de tota la ciutadania en la vida local amb les formes, mitjans i
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procediments que estableixin, que no podran, en cap cas, menyscabar les seves
facultats de decisió.
- En el mateix sentit estan redactats els articles 154 i concordants del Decret
Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
Tot pegat queda recollit en el Pla Local de Joventut de Sant Celoni 2010-2013,
aprovat pel Ple municipal en sessió de 22 de juliol de 2010.
Vistos els treballs de recerca presentats pels centres participants en el projecte
“Ajuntament Jove” curs 2012-2013, que han estat sotmesos a la Comissió
política establerta en el Pla Local de Joventut.
Vistos els informes emesos pels tècnics municipals al respecte.
Atès que els resultats de la votació secreta han estat els següents:

Vots emesos: 16
Abstencions: 1
Treball
Menjador social
Sant Celoni, porta a porta
Organització d’un torneig d’esports
per a nens i/o adolescents a l’estiu
Memòria històrica

Centre educatiu
L’Avet Roig
Cor de Maria
IES Baix Montseny

Vots a favor
8
4
3

La Salle
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El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni ACORDA:
1. Declarar escollit el treball de recerca següent:
Nom del treball:
Autors:
Escola:
Tutor:

Menjador social
Júlia Codina, Núria Morera, Blai Pacho i Anna Sobrino
L’Avet Roig
Àngel Oliva

2. Encomanar a l’àrea municipal corresponent l’estudi i les adaptacions
necessàries que, en el seu cas, facilitin la seva viabilitat.

~~~~~~~~~~
Finalment el Sr. alcalde fa entrega als alumnes de l’escola L’Avet Roig d’un
certificat que els acredita com a guanyadors del projecte “Ajuntament Jove” curs
2012-2013. Així mateix, felicita a tots els participants i agraeix la presència del
públic assistent.
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L’acte conclou amb una fotografia conjunta de tots els alumnes que han
intervingut en el projecte.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 20:45 hores de
la nit i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe.
L’alcalde
Joan Castaño Augé

El secretari,
Ramon Oriol Grau
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