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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 

DEL DIA 29 DE JUNY DE 2015 
 

 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Número: 06/2015 
Data: 29 de juny de 2015  
Inici: 18.34 hores 
Fi: 20.27 hores 
Lloc: Sala petita de l’Ateneu municipal, habilitada a l’efecte 
Caràcter de la sessió: extraordinari  
 
Assistents: 
  
 Francesc Deulofeu Fontanillas  CiU 
 Laura Costa Olivé CiU    
 Raül Garcia Ramírez CiU * 
 Maria Helena Lagarda Planas   CiU 
 Óscar Molés Avariento CiU 
 Àlex Vivancos Saludes CiU  
 Joan Castaño Augé  PSC-CP 
 Montserrat Márquez López  PSC-CP 
 Eduard Vallhonesta Alarcón PSC-CP 
 Míriam Teruel Navarro  PSC-CP 
 Mariona Pascual Alfaras CUP-PC-PA ** 
 Jaume Turon Auladell CUP-PC-PA 
 Enric Saurí Saula CUP-PC-PA 
 Purificación Martín Campos CUP-PC-PA 
 Magalí Miracle Rigalós ERC-AM 
 Maria Carmen Montes Azcutia ICV-EUIA-SCBP-E 
 
Secretari: Ramon Oriol Grau 
 
* S’incorpora a la sessió quan s’està explicant l’aplicació del projecte guanyador del curs passat 
**  S’incorpora a la sessió quan ja s’ha iniciat la votació, i no vota 

 
S’excusa:  
  
 Josep Maria Garcia Sala CiU 
 
Ordre del dia: 
 
Elecció del treball de recerca guanyador del projecte “Ajuntament Jove” corresponent al curs 
2014-2015.  
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Pren la paraula el Sr. alcalde per donar la benvinguda als assistents, 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 com és habitual. 
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A continuació explica breument en què consisteix el projecte “Ajuntament Jove”. 
 
En data 22.07.2010 el Ple municipal va aprovar el Pla local de joventut de Sant Celoni 
2010–2013, amb els objectius d’afavorir l’èxit en el procés d’emancipació dels joves i 
millorar la seva participació en la vida municipal.  
 
Un dels projectes inclosos en el Pla local de joventut és l’anomenat “Ajuntament Jove”, 
consistent en aprofitar l’assignatura de 4t d’ESO “Treball de recerca” com a eina per implicar 
els joves en la dinàmica del municipi, impulsar la seva participació i compromís amb la 
societat i promoure el desenvolupament dels valors democràtics. 
 
El projecte consisteix en què els alumnes de 4t d’ESO dels centres Cor de Maria, La Salle, 
L’Avet Roig i l’Institut Baix Montseny centrin el seu treball de recerca en una temàtica o 
problemàtica real del municipi, facin una anàlisi del tema i, posteriorment, elaborin un 
projecte d’actuació per millorar o solucionar el problema. A final de curs els quatre treballs 
són defensats oralment pels seus autors davant el Ple municipal, qui en determina la 
proposta més idònia i encomana als tècnics municipals un estudi per a la seva implantació. 
 
Atesos els bons resultats obtinguts des del seu inici (curs 2011-2012), el projecte 
“Ajuntament Jove” ha mantingut la seva continuïtat en el temps.  
 
Així, doncs, aquest curs els alumnes de 4t d’ESO també han escollit diversos temes amb 
incidència directa sobre el municipi, n’han fet una anàlisi i han argumentat la viabilitat i la 
idoneïtat de la seva proposta. En aquest procés els alumnes han comptat amb el suport i la 
implicació de tècnics municipals. 
 
Correspon avui al Ple municipal escollir la proposta més adequada per a la seva implantació 
al municipi de Sant Celoni. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
Dit això, el Sr. alcalde presenta els regidors i les regidores que formen el Ple municipal i 
dóna la paraula a la Sra. Sílvia Garcia Amadó, tècnica de Cultura de l’Ajuntament de Sant 
Celoni, per a que expliqui l’estat d’execució del treball de recerca guanyador del projecte 
“Ajuntament Jove” del curs anterior. Es tracta del treball titulat El petit cinema. El cinema 
alternatiu de Sant Celoni, que fou elaborat pels alumnes de l’escola L’Avet Roig: Paula 
Medico, Mar Ibern, Laura Martínez, Marthe Tanghe i Júlia Llavina. 
 
A continuació, pren la paraula una de les alumnes guanyadores de la passada edició i fa 
una valoració positiva de la implantació de la seva proposta per part de l’Ajuntament de Sant 
Celoni, a qui agraeix l’esforç fet al respecte. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
Seguidament el Sr. alcalde dóna pas als grups finalistes del projecte “Ajuntament Jove” curs 
2014-2015 dels quatre centres educatius participants. 
 
Per torns, els grups d’alumnes presenten els seus treballs, amb suport informàtic i projecció 
sobre pantalla. Prèviament, els respectius tutors fan una breu introducció de les propostes. 
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Per ordre d’intervenció, els treballs de recerca presentats pels centres educatius de Sant 
Celoni el curs 2014-2015 són els següents: 
 
 
1. Col·legi Cor de Maria 
Nom del treball: Adequació per a àrea canina en el terme municipal de Sant Celoni  
Tutora: Maria Sorroche 
Alumnes: Martina Colás, Maria Deumal, Ashok Dhir, Anna López  
 
Acabada l’exposició del treball, un representant del grup municipal del PSC-CP fa lliurament 
als alumnes d’un diploma d’agraïment per la seva participació. 
 
 
2. Escola L’Avet Roig 
Nom del treball: Acompanyament escolar individualitzat  
Tutora: Montserrat Boté 
Alumnes: Clara Cos, Laura Garcia, Sara Moreno, Anna Rodríguez, Laura 

Rodríguez 
 
Acabada l’exposició del treball, un representant del grup municipal de la CUP-PC-PA fa 
lliurament als alumnes d’un diploma d’agraïment per la seva participació. 

 
 

3. Institut Baix Montseny  
Nom del treball: El món dels fractals i piràmide de Sierpinski  
Tutors: Marcos Frígols, Sònia Vidal 
Alumnes:  Belén D’Arrigo, Arnau Manero, Palau Reales 
 
Acabada l’exposició del treball, la representant del grup municipal d’ERC-AM fa lliurament 
als alumnes d’un diploma d’agraïment per la seva participació. 
 
 
4. La Salle  
Nom del treball: “I CardioMarxa” 
Tutors: Magda Santamaria i Joan Riera 
Alumnes:  Joan Bueno, Laura Garzón, Marc Conde, Pol Vilà, Marina Vera, 

Eric Alegret, Marc Jurkiewicz 
 
Acabada l’exposició del treball, la representant del grup municipal d’ICV-EUIA-SCBP-E fa 
lliurament als alumnes d’un diploma d’agraïment per la seva participació. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 

A continuació s’obre un breu torn de paraules per tal que els grups polítics municipals 
valorin els treballs presentats. 
 
Intervé un regidor o regidora en representació dels cinc grups polítics de l’Ajuntament de 
Sant Celoni, i tots ells coincideixen en valorar molt positivament els resultats del projecte 
“Ajuntament Jove”. Els representants polítics feliciten els alumnes pel seu esforç i per la 
bona feina feta, així com als professors que els han acompanyat i als tècnics municipals que 
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n’han fet el seguiment. Alhora, animen els joves a continuar, en el futur, la seva implicació 
amb el municipi. 
 

 
~~~~~~~~~~ 

 
 
ELECCIÓ DEL TREBALL DE RECERCA DEL PROJECTE “AJUNTAMENT JOVE” 
CORRESPONENT AL CURS 2014-2015.  
 
Seguidament el Sr. secretari explica el mecanisme de votació per escollir el treball 
guanyador. Els regidors i les regidores marcaran la proposta que considerin millor en la 
papereta que tenen a la seva disposició, i la introduiran en una urna. Es llegiran, un per un, 
els vots i 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. 
 
Dit això, i a la vista dels treballs de recerca presentats pels centres educatius participants en 
el projecte  “Ajuntament Jove” curs 2014-2015, s’efectua la votació amb els següents 
resultats: 
 

    Vots emesos: 15 
    Abstencions: 0 
 
 Treball Centre educatiu Vots  
 Adequació per a àrea canina Cor de Maria 3
 Acompanyament escolar individualitzat L’Avet Roig 3
 El món dels fractals i piràmide de Sierpinski  IES Baix Montseny 3
 I CardioMarxa La Salle 6 

 
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni ACORDA: 
 
1. Declarar escollit el Treball de recerca següent: 
 
Centre educatiu: La Salle 
Nom del treball: “I CardioMarxa” 
Tutors: Magda Santamaria i Joan Riera 
Alumnes:  Joan Bueno, Laura Garzón, Marc Conde, Pol Vilà, Marina Vera, 

Eric Alegret, Marc Jurkiewicz 
 
2. Encomanar a l’àrea municipal corresponent l’estudi i les adaptacions necessàries que 
possibilitin la seva execució. 
 
Finalment el Sr. alcalde fa entrega als alumnes de l’escola La Salle d’un certificat que els 
acredita com a guanyadors del projecte “Ajuntament Jove” curs 2014-2015 i felicita a tots els 
participants per la feina feta, alhora que agraeix la presència del públic assistent.  
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 20.27 hores i s’estén la 
present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe. 

 
L’alcalde,      El secretari municipal, 
Francesc Deulofeu Fontanillas    Ramon Oriol Grau  


