ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DEL DIA 2 DE MAIG DE 2019

Identificació de la sessió:
Número: PLE2019/5
Data 2 de maig de 2019
Inici: 18.30
Fi: 19.56
Lloc: Sala petita de l’Ateneu municipal, habilitada a l’efecte
Caràcter de la sessió: Extraordinària

President:
Regidors/es:

Francesc Deulofeu Fontanillas
Raül Garcia Ramírez
Maria Helena Lagarda Planas
Josep Maria Garcia Sala
Àlex Vivancos Saludes
Patrícia Rodríguez Pedraja
Josep Capote Martín
Clemencia Gutiérrez Arriaga
Eduard Vallhonesta Alarcón
Míriam Teruel Navarro
Mariona Pascual Alfaras
Jaume Turón Auladell
Enric Saurí Saula
Magalí Miracle Rigalós
Maria Carmen Montes Azcutia

Secretari:

Sergi Ribas Beltrán

S’excusa:

Ernest Vilà Pladevall
Andrea Peña i Ambatlle

CiU
CiU
CiU
CiU
CiU (s’incorpora a les 19.10)
CiU
PSC-CP
PSC-CP
PSC-CP
PSC-CP
CUP-PC-PA
CUP-PC-PA
CUP-PC-PA (s’incorpora a les 19.07)
ERC-AM
ICV-EUiA-E

CiU
CUP-PC-PA

A més, assisteixen com a tècniques municipals:
Montse Guitart Sala
Soledad Iñíguez Gómez

Tècnica d’Educació
Coordinadora d’Educació

Ordre del dia:
Elecció del treball de recerca guanyador del Projecte "Ajuntament Jove" corresponent al curs
2018-2019.

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.
A continuació explica breument en què consisteix el projecte “Ajuntament Jove”.

Sergi Ribas Beltrán
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Assistents:

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 i
L’Avet Roig 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. Els tres 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.

Francesc Deulofeu Fontanillas 08/05/2019 Alcalde
07/05/2019 Secretari
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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.
Defensa / presentació dels treballs finalistes Ajuntament Jove 2019.
Seguidament el Sr. alcalde dóna pas als grups finalistes del projecte “Ajuntament Jove” curs
2018-2019 dels tres centres educatius participants.
Per torns, els grups d’alumnes presenten els seus treballs, amb suport informàtic i projecció
sobre pantalla i amb una petita introducció del treball per part dels seus tutors. Per ordre
d'intervenció, els treballs de recerca presentats pels centres educatius de Sant Celoni el curs
2018-2019 són els següents:
1. Col·legi Cor de Maria
Nom del treball: Jo reciclo
Tutor: Vladimir Bellavista
Autors: Eloi Bombí, Mertixell Flores, Teresa Tayeda i Gerard Vilaró
Descripció: Els alumnes han creat una aplicació amb el propòsit d’enllaçar-la amb l’app de
l’Ajuntament de Sant Celoni. A partir d’una icona relacionada amb el reciclatge, es troben els
següents apartats al web que inclouen:
- Definició de què cal posar a cada contenidor i què es pot portar a la deixalleria.
- Definició de què és un escàner de codis QR on, escanejant certs codis que estarien
col·locats als diferents contenidors, quan vas a reciclar, et compta els cops que ho has
fet i el que aconsegueixes reciclant (per exemple, els arbres que es deixaran de tallar
segons la quantitat de paper que reciclem, ...).
- Xat amb l’Ajuntament de Sant Celoni, en el que podries fer queixes o suggeriments
relacionats, per exemple, amb contenidors plens, brossa al terra...
- Mapa amb diferents punts on pots dipositar els teus residus.
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.

Sergi Ribas Beltrán
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2. Escola L’Avet Roig
Nom del treball: L’Avet Roig pels invidents
Tutor: Guillem Relats
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Autors: Llibertat Boada, Annabel Cabezas, Arnau Cruells, Pau Fernández
Descripció: El projecte es centra en l’adaptació de diferents espais de la via pública celonina
per facilitar la mobilitat de persones amb discapacitat visual (diagnosticades o no) començant
per la inserció d’un accessori sonor d’activació remota al màxim nombre possible de semàfors
del poble.
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. La Salle
Nom del treball: BOOKLER, geocaching lector
Tutor: Alexander Pereira
Autors: Mohamed Garrouj, Nil Herrera, Joana E. Mateo, Irene Rodríguez, Alba Rodríguez i
Lucia Tripiana
Descripció: Després de fer un anàlisi de l’entorn, els alumnes van comprovar que els joves no
tenien el costum de llegir. A més, els resultats de les competències bàsiques en compressió
lectora i escrita, acostumen a ser més baixos del previst. Així el grup de FAIG ha dissenyat un
sistema per fomentar la lectura i l’expressió escrita entre els joves del municipi. Han previst
dissenyar 2 circuits de geocaching lector, col·locar unes plaques a diferents edificis públics i
traçar en un mapa la seva ubicació perquè els habitants del municipi i d’altres persones que hi
passin, puguin accedir a uns relats penjats a una web via codis QR. El primer circuit està
pensat per facilitar i donar a conèixer textos ja escrits que pertanyen a autors coneguts. El
segon circuit és per penjar textos de persones de Sant Celoni que vulguin participar i donar-se
a conèixer, utilitzant BOOKLER com a plataforma.

No
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Acabada l’exposició del treball, les representants dels grups municipals d’ICV i ERC fan
lliurament als alumnes d’un diploma d’agraïment per la seva participació.
Votació per part dels regidors dels projectes presentats
Seguidament l’alcalde explica els criteris de valoració i la puntuació màxima que s’atorgarà a
cadascun dels criteris / projectes, d’acord amb el següent:
Criteri a valorar
Projectes que fomentin la responsabilitat dels
joves amb el municipi, la millora d'algun aspecte
del municipi, la cohesió social i/o treball conjunt
amb el teixit social
Innovació i creativitat del projecte
Viabilitat tècnica de la implementació del projecte
TOTAL

Puntuació màxima
6 punts

8 punts
6 punts
20 PUNTS

Els regidors i les regidores valoren els projectes i es passa la urna per recollir les butlletes.
Torn obert de paraules

Intervenen els regidors: El Sr. Raül García Ramírez, del grup municipal de CIU, la Sra. Maria
Clemencia Gutiérrez Arriaga, del grup municipal PSC-CP, la Sra. Mariona Pascual Alfaras, del
grup municipal de la CUP-PC-PA, la Sra. Magalí Miracle Rigalós, del grup municipal d’ERC-AM
i la Sra. Maria Carmen Montes Azcutia, del grup municipal de ICV-EUiA-SCBP-E, 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 n’han fet el seguiment. Alhora,
animen els joves a continuar, en el futur, la seva implicació amb el municipi.

Sergi Ribas Beltrán
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A continuació s’obre un breu torn de paraules per tal que els grups polítics municipals valorin
els treballs presentats.
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Informació del resultat final de les votacions
L’alcalde fa recompte de puntuació i anuncia el resultat del projecte Ajuntament Jove.
L'alcalde informa als assistents del resultat final de les votacions, explicant que tots els
projectes són guanyadors i que la seva dotació econòmica és en funció de la puntuació si bé no
hi ha unes diferències molt importants perquè el que volen és que tots els projectes es
desenvolupin, tirin endavant i tinguin la oportunitat d'executar-los. Així la dotació econòmica és
la següent:
Col·legi Cor de Maria: 226 punts, dotació econòmica de 1.915,25 €.
Escola Avet Roig: 253 punts, amb una dotació econòmica de 2.144,07 €.
Escola La Salle: 229 punts, amb una dotació econòmica de 1.940,68 €.
Cloenda i tancament del Ple per part de l'Alcalde
L'Alcalde agraeix la presència del públic assistent i a tots els participants en els projectes i
acaba el Ple fent un agraïment a tots els tècnics municipals, a l'Àrea d'educació, als tècnics de
les diferents àrees de l'Ajuntament que han col·laborat amb els alumnes, a les escoles, els
tutors i professors, els alumnes que de manera entusiasta han preparat aquest projecte i a les
famílies que segur que els han acompanyat a la seva presentació.
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Sergi Ribas Beltrán

L’Alcalde
Francesc Deulofeu Fontanillas

El secretari,
Sergi Ribas Beltran

07/05/2019 Secretari
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I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 19.56 hores i s’estén la present
acta de la que jo, el Secretari municipal, en dono fe.
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