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La valoració positiva d’un mandat complex
Primer de tot agrair a tots els centellencs i centellenques 
l’oportunitat de ser el vostre alcalde. Tenir aquesta res-
ponsabilitat és un honor que he assumit amb optimisme 
i que he intentat desenvolupar-la des de la proximitat i 
transmetent la il·lusió de poder millorar Centelles pensant 
amb el benestar dels que hi vivim, promovent la convi-
vència i fomentant la participació. Una actitud, basada 
en el treball, la constància i el rigor i una forma de ser,  
extrapolable a l’equip, que ha quedat palesa en tots els 
actes on hem coincidit i amb totes les iniciatives i projec-
tes que s’han promogut des del consistori. Actualment, 
la ciutadania està més informada i més activa i la moder-
nització de l’Ajuntament, la presència a les xarxes socials 
i l’activisme en la comunicació han permès transmetre 
millor el que es fa a la vila i contribuir a la transparència 
i al rendiment de comptes com ho avala el Segell Info-
participa, revalidat cada any, que certifica la qualitat i la 
transparència de la comunicació pública local.

El mandat ha estat complex i de la mateixa manera 
que vull destacar el que ha implicat gestionar les di-
ferents adversitats a les quals hem hagut de fer front. 
Destacant especialment: l’accident de la Festa del Pi, 
els efectes del canvi climàtic (sequera actual, temporal 
Glòria, etc.), l’augment de les despeses vinculades al 
conflicte bèl·lic d’Ucraïna i, evidentment, la gestió de 
la COVID amb tota la repercussió social i econòmica 
en els diferents nivells de la gestió pública local: Ajun-
tament, residència i espai públic. Unes complicacions 
sobrevingudes on sempre s’ha prioritzat l’atenció a les 
persones i garantir els serveis públics que ens carac-
teritzen com a poble. Una gestió que ha estat possible 
gràcies a l’equip que m’ha acompanyat al llarg del 
mandat, un agraïment que faig extensiu a tot el personal 
de la Corporació i dels ens municipals.

La valoració positiva és perquè les complicacions no 
han afectat l’execució de projectes i la millora continua-
da de la vila. Voldria destacar que els primers mesos 
del mandat vam executar el Pla de Barris que ens va 
permetre ser un dels pocs pobles de Catalunya que el 
vam executar en la seva integritat. Des del primer mo-
ment vam treballar per poder generar energia i l’exem-
ple és la primera pedra del parc solar o les comunitats 
energètiques públiques que estem promovent i que 
ens situen a l’avantguarda de la sostenibilitat local.  Josep Paré Aregall, Alcalde

Haver alineat el Pla de Mandat amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) mostra el nostre 
compromís per un món millor actuant i sensibilitzant des 
de l’àmbit local, garantint que ningú quedi enrere a la 
vila i contribuint a una societat on l’educació, la cultura 
i l’ocupació siguin cabals en el desenvolupament local.

El mandat ha donat continuïtat a projectes que estaven 
en marxa de mandats anteriors, però que amb convic-
ció i amb respecte hem tirat endavant com l’inici de les 
obres d’urbanització de Sant Pau, el camí de Centelles 
a Balenyà o les accions d’eficiència energètica que ens 
permeten tenir més del 50% de l’enllumenat públic subs-
tituït per lluminàries eficients o la majoria d’equipaments 
públics amb autoconsum. Actuacions que s’han com-
plementat de nous projectes com la reurbanització del 
carrer Sant Jaume o l’entorn del Sant Ignasi de Loiola. 
Posar en valor haver aconseguit que parin els semidi-
rectes i els treballs de desdoblament de la R3, els nous 
aparcaments, la projecció de l’Illa Cultural i can Pujol, la 
rehabilitació del Palau per acollir la futura biblioteca. Els 
nous contenidors han sigut una bona decisió i la millora 
en les dades de la recollida selectiva així ho mostren. 
Són molts els projectes i iniciatives que m’agradaria po-
sar èmfasi, però en tot cas destacar que s’ha actuat a tot 
el municipi: des del Pla de l’Alzina fins al Bell-Esguard.

Vull acabar agraint la vostra implicació i comprensió 
al llarg d’aquest mandat i destacar el treball en equip i 
transversal per garantir i potenciar que Centelles és un 
poble de serveis, igual que vull posar en valor a totes les 
persones, entitats i empreses que contribueixen a millo-
rar Centelles i a donar a conèixer la nostra vila. Som un 
referent per a molts pobles, ciutats, institucions i entitats 
pel dinamisme cultural, comercial i socioeconòmic i es-
pecialment pel que fem en matèria de sostenibilitat. Per 
aquest motiu hem d’estar orgullosos del que fem i del 
que som. Malauradament, hem de ser crítics amb l’inci-
visme i els seus efectes en el benestar i el manteniment. 
Problemes que ens preocupen i ens ocupen. Estic con-
vençut que de la mateixa manera que hem aconseguit 
millorar la mobilitat, les festes i l’ocupació a la vila serem 
capaços de fer un pacte de civisme local que garanteixi 
que Centelles és un poble per viure i conviure.
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Actuacions principals del mandat
El mandat s’ha centrat en l’atenció a les persones i en garantir els serveis i equipaments idonis. El nou contracte de 
recollida de residus ha millorat la recollida selectiva, flexibilitzant l’aportació dels dos residus que es generen més 
(multiproducte i orgànica) i, preveu nous serveis de neteja viària per millorar el manteniment. Mesures que amb els 
nous estudis de parcs, carrers i embornals s’ha d’anar veient els resultats d’aquesta nova organització. Les actuacions 
de mobilitat amb nous aparcaments i nova senyalització ha de facilitar l’aparcament i la mobilitat, i d’altre banda, les 
mesures d’eficiència energètica i generació d’energia ens fan ser uns referents a altres pobles i ciutats. Iniciatives fac-
tibles en bona part per disposar de l’Electra municipal. La parada dels semidirectes i el desplegament de polítiques 
culturals i educatives han estat eixos cabdals.

NOVA RECOLLIDA DE RESIDUS
L’abril del 2022 es va implementar el nou sistema de re-
collida de residus amb contenidors tancats. I gràcies a la 
implicació de la ciutadania, s’ha passat del 58% al 82% 
de recollida selectiva. En concret el rebuig s’ha reduït de 
168 tones a 54 tones mensuals. També els nous conteni-
dors d’oli domèstic ha permès incrementar-ne la recollida.

PARADA DE TRENS SEMIDIRECTES
L’Ajuntament de Centelles valora molt positivament l’aug-
ment de freqüència de trens amb l’aturada de semidirec-
tes de la línia R3 a la nostra població, una reivindicació 
històrica del consistori. L’acord amb RENFE és fruit de les 
múltiples reunions fetes des de l’Administració local amb 
col·laboració amb d’altres administracions i entitats. 

PARC FOTOVOLTAIC
Aquest mes de març s’ha posat la primera pedra del parc 
fotovoltaic públic a La Gavarra que subministrarà energia 
neta a Centelles. El pressupost és d’1,5 milions d’euros, i 
la Diputació de Barcelona n’aporta un milió. És el primer 
parc solar públic de la província de Barcelona i les obres 
tenen una durada aproximada de dotze setmanes.

PLA ESTRATÈGIC EDUCACIÓ I CULTURA
El Pla estratègic, aprovat l’any 2019, proposava 4 eixos 
principals de treball (84 accions que es van veure reduï-
des per la Covid). La proposta és que Ajuntament, asso-
ciacions, agents socials i ciutadania treballin de forma 
transversal i coordinada per un objectiu: desplegar l’edu-
cació i la cultura a Centelles amb tot el seu potencial.

MILLORA MOBILITAT I SENYALITZACIÓ
Per tal de reduir la velocitat de circulació, s’han instal·lat 
reductors de velocitat a l’entorn escola Xoriguer i al c/ Can 
Minguet). També s’ha senyalitzat diverses zones d’apar-
cament (c/ Can Minguet i c/ Pompeu Fabra). I una rotonda 
remuntable a la Rda. dels Esports amb el c/ Josep Fal-
gueras per millorar la seguretat en aquesta cruïlla. 

RESIDÈNCIA SANT GABRIEL, NOUS ACCESSOS
El tancament exterior amplia la zona de passeig del jardí 
i crea un nou espai de relació amb les famílies. Des de la 
residència s’ha valorat positivament l’actuació ja que dona 
seguretat i autonomia als residents. També, s’ha substituït 
l’interacumulador solar que garanteix el subministrament 
d’aigua calenta i un generador per emergències.

Pla estratègic d’educació+cultura
2019-2022
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CANVI ENLLUMENAT PÚBLIC
Per tal d’aconseguir un consum més sostenible i contribuir 
a l’eficiència energètica s’estan canviant les lluminàries 
públiques del municipi. A final del 2022 el 50% de l’enllu-
menat públic ja és de LED. El canvi es fa segons l’estudi 
d’enllumenat redactat amb col·laboració de la Diputació. 
Properament es substituirà l’entorn del Pla del Mestre.

FOTO

PALAU DELS COMTES
Després de l’adquisició l’any 2019 amb una subvenció del 
75% de la Generalitat, s’han iniciat les obres de l’immoble 
que acollirà la futura biblioteca. Actualment s’està fent la 
rehabilitació de la coberta i l’estructura de tot l’edifici. Té 
una superfície útil de 2.290m2 Les obres estan subven-
cionades en un 84,6% per la Generalitat i la Diputació.

CASA PUJOL
L’immoble es va adquirir el 2020 amb un ajut del 100% 
de la Diputació. S’ha analitzat l’estat de l’edifici i s’han fet 
treballs preventius i la posterior redacció del projecte de 
rehabilitació. És positiu tenir aquest projecte per a obte-
nir-ne subvencions. Els jardins de la casa s’ha utilitzat per 
a activitats escolars i culturals.

CARRER DE SANT JAUME
La urbanització del c/ Sant Jaume ha consistit en l’ende-
rroc de calçades i voreres existents i la realització d’una 
nova pavimentació amb plataforma única, igual que a 
altres carrers del nucli històric, amb llambordes de co-
lors. S’han renovat també instal·lacions de sanejament, 
d’abastament d’aigua, d’electricitat i enllumenat. 

SANT PAU
En aquest període s’ha executat la fase 1A de les obres 
d’urbanització del pla parcial del sector XV Ciutat Jardí 
Sant Pau. S’han fet obres de sanejament, la nova xarxa 
d’abastament d’aigua sanitària, hidrants d’incendi i una 
acabat provisional dels paviments. Veïns i veïnes han as-
sumit l’obra amb finançament i promoció de l’Ajuntament.

APARCAMENT INSTITUT
PACIFICACIÓ ACCESSOS ESCOLARS
La nova zona d’aparcament a la ctra. St .Feliu, al costat 
de l’institut Pere Barnils, amb capacitat per a uns 70 co-
txes, millorant la mobilitat de vehicles de la zona. Aquest 
pàrquing contribueix a fer més sostenibles i segurs els ac-
cessos a l’institut Pere Barnils i a l’escola Ildefons Cerdà.

CAMPANYA 20.000 MOTIUS PER COMPRAR
A CENTELLES
Amb la voluntat de potenciar el comerç local, l’Ajuntament 
ha promogut en tres ocasions la campanya “20.000 mo-
tius per comprar a Centelles” amb la qual s’han repartit en 
cada ocasió 20.000 € en premis i vals de compra per uti-
litzar als comerços i serveis del municipi. Les campanyes 
han tingut molt bona acollida entre usuaris i comerços.

Demana la teva targeta de participació
a qualsevol establiment comercial. 
Hi ha 205 llocs per fer-ho.

www.centelles.cat

Repartim 20.000€
en vals i premis

#aquestNadalfemconsumlocal

*Per a més informació, llegiu les bases de participació:

Demana la teva targeta de participació
a qualsevol establiment comercial. 
Hi ha 205 llocs per fer-ho.

www.centelles.cat

Repartim 20.000€
en vals i premis

#aquestNadalfemconsumlocal

*Per a més informació, llegiu les bases de participació:
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RESULTATS AJUNTAMENT 2019 2020 2021 2022 2023*

5

Gestió econòmica

Com es gasten els diners? De cada 100 € ...

29,06 € - MEDI AMBIENT I MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES

18,08 € - EDUCACIÓ I BENESTAR SOCIAL

17,61 € - CULTURA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

16,31 €- SERVEIS MUNICIPALS

13,49 € - 

5,45 € - 

SEGURETAT I SERVEIS ADMINISTRACIÓ

ESPORTS I SANITAT

Partint de les obligacions netes del període 2019-2022 de cada 100€ de despesa de l’Ajuntament, el 29% ha 
anat destinat a medi ambient i manteniment, més del 40% a atenció a la persona (cultura, promoció econòmi-
ca, educació, sanitat i esports) i el restant a serveis municipals, seguretat i serveis d’administració.

Font: Les dades reflecteixen el sumatori de les obligacions reconegudes netes dels exercicis 2019-2022.

La informació econòmica de l’Ajuntament està disponible i permet el seu seguiment trimestral a través de la 
web municipal i del Ministeri d’Hisenda on es comuniquen les dades. Els comptes estan supervisats per la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya i es dona compte al ple en els terminis establerts per la llei. Les taules 
següents mostren els resultats definitius del període 2019-2022 i la previsió del 2023. Destaca la contenció 
en els impostos locals, es visualitza l’augment del cost dels serveis i les importants subvencions rebudes que 
justifiquen que l’estalvi econòmic no s’hagi vist afectat en aquest període, la reducció de l’endeutament i uns 
resultats positius evidenciant la gestió econòmica positiva i rigorosa de la Corporació.

DRETS RECONEGUTS NETS 2019 2020 2021 2022 2023*
Impostos directes 2.703.515,70 2.758.810,39 2.835.983,42 2.683.407,07 2.834.018,06
Impostos indirectes 62.179,97 40.359,47 94.404,65 118.502,11 66.822,19
Taxes, preus públics 1.222.255,22 3.383.339,52 1.361.678,23 1.569.430,99 1.412.655,25
T. Corrents 2.368.802,68 2.632.323,93 2.916.087,81 3.098.603,33 2.447.439,62
Ing.patrimonials 200.530,61 444.695,18 946.979,12 51.219,26 123.279,03
T. Capital 1.659.676,33 1.299.810,78 495.011,22 2.536.338,51
Actius financers 7261918,61
Passius financers 600.000,00 200.000,00 200.000,00

AJUNTAMENT

8.816.960,51 10.559.339,27 8.650.144,45 10.257.501,27 14.346.132,76

Ratio endeutament (%) 9,10% 7,52% 5,53% 7,83%
Resultat pressupostari ajustat -183.893,35 686.067,05 932.560,93 733.274,64

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES NETES 2019 2020 2021 2022 2023*
Personal 1.846.083,71 1.927.439,24 1.864.434,15 1.994.613,43 2.427.236,04
Béns i serveis 3.821.045,98 3.499.718,06 4.515.836,32 4.824.102,99 4.582.371,97
D. financeres 772,42 768,58 49,23 18.136,20 9.500,00
T. Corrents 860.982,37 673.833,58 1.647.009,41 899.206,69 1.300.725,76

Inversions 2.925.865,08 287.217,75 1.547.312,30 1.130.662,53 5.904.289,99
T. Capital 10.000,00 67.000,00 44.841,59
Actius financers 56.752,55 10.000,00 13.000,00
Passius financers 74.674,35 71.639,46 59.036,57 79.000,00

9.521.502,11 6.463.651,56 9.723.280,87 8.970.600,00 14.346.123,76

Fons contingència 30.000,00

* L’any 2023 són previsions d’ingressos i despeses de l’exercici. Els drets reconeguts (ingressos confirmats) i les obligacions 
(despeses executades) es consoliden amb l’execució pressupostària.

Romanent de tresoreria (Estalvi) 4.533.153,13 6.090.010,05 5.267.695,29 4.920.002,37



L’Ajuntament de Centelles és propietari de tres companyies elèctriques munici-
pals. Els resultats d’Electracomercial mostren l’esforç de la companyia per oferir 
uns preus el màxim d’ajustats possible. Els resultats de l’Electradistribució són 
causats pel fet de ser una empresa fortament regulada per la CNMC i l’Electra-
generació és de recent creació i en procés de desenvolupament durant aquest 
2023. Més informació a www.electracentelles.cat. 

CONCEPTE / EXERCICI 2019 2020 2021 2022 2023
Ingressos 4.675.648,76 4.462.594,86 5.397.010,56 6.554.710,38 6.590.017,59
Despeses -4.282.705,15 -3.889.418,09 -5.318.246,61 -6.518.484,06 -6.549.036,51
I. Societats -98.235,90 -143.294,19 -61.779,54 -10.867,90 -12.294,33

ELECTRACOMERCIAL CENTELLES, SLU

294.707,71 429.882,58 16.984,41 25.358,42 28.686,76RESULTAT

CONCEPTE / EXERCICI 2019 2020 2021 2022 2023
Ingressos 1.344.836,90 1.752.392,81 1.171.711,69 1.257.963,41 1.270.600,60
Despeses -1.008.490,07 -1.119.614,75 -1.057.773,06 -1.012.658,08 -1.126.031,79
I. Societats -84.106,29 -158.194,52 -86.649,54 -73.591,60 -43.370,64

ELECTRADISTRIBUCIÓ CENTELLES, SLU

252.240,54 474.583,54 27.289,09 171.713,73 101.198,16RESULTAT

CONCEPTE / EXERCICI 2019 2020 2021 2022 2023
Ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00 3.980,00
Despeses -3.258,65 -2.076,14 3.001,04 -2.933,26 -3.698,31
I. Societats 814,66 519,04 750,26 879,98 -84,51

ELECTRAGENERACIÓ CENTELLES, SLU

-2.443,99 -1.557,10 -2.250,78 -2.053,28 197,18RESULTAT

RESULTATS RESIDÈNCIA 2019 2020 2021 2022 2023

DRETS RECONEGUTS NETS 2019 2020 2021 2022 2023
Taxes, preus públics 1.404.538,97 1.187.869,93 1.049.253,41 1.451.703,38 1.335.000,00
T. Corrents 324.447,44 531.649,32 949.397,78 934.518,63 384.000,00
Ing.patrimonials 10.476,63 9.897,65 9.982,23 10.179,05 10.000,00
T. Capital 40.000,00 36.000,00 43.841,59
Actius financers 26.902,77
Passius financers

RESIDÈNCIA

1.739.463,04 1.769.416,90 2.044.633,42 2.440.242,65 1.755.902,77

Romanent de tresoreria 289.652,98 72.154,98 191.344,31 496.869,35
Resultat pressupostari ajustat 90.600,16 31.702,68 119.576,19 311.904,70

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES NETES 2019 2020 2021 2022 2023
Personal 1.316.092,91 1.509.700,68 1.502.301,43 1.554.982,18 1.238.965,00
Béns i serveis 594.928,02 437.214,22 383.428,30 533.345,83 467.557,48
D. financeres
T. Corrents

Inversions 35.574,05 64.751,13 60.365,11 39.380,29
Passius financers

1.946.594,98 1.946.914,90 1.950.480,86 2.148.693,12 1.755.902,77

Fons contingència 10.000,00

L’Ajuntament disposa de servei de residència obert les 24h/365dies. La despesa 
prové del cost de personal i subministrament i els ingressos de les tarifes dels 
residents i de les subvencions públiques. Un servei sagnat econòmicament pels 
efectes negatius de la COVID.

Podeu consultar la memòria d’activitats d’exercicis anteriors a la web 
de l’Ajuntament.
www.centelles.cat/ajuntament/comunicacio/memoria-activitats

2021
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L’any 2009 es va adjudicar el Pla de Barris a Centelles. Projecte que ha suposat una inversió de 5 milions d’euros dels 
quals la Generalitat n’ha subvencionat el 75% al llarg d’aquests 10 anys. Es va aprovar l’any 2009 i la seva execució 
finalitzava el 31 de desembre de 2019. Els tres grans projectes que es van executar van ser l’adquisició del Palau dels 
Comtes, l’arranjament i reurbanització de la plaça Catalunya i l’eliminació de barreres arquitectòniques i millora de 
l’accessibilitat de la pista del Casal Francesc Macià. Des de l’Ajuntament es va valorar que, més enllà dels recursos 
econòmics implicava fer reflexió de la inversió en polítiques socials i socioeconòmiques. Es va actuar en vuit eixos 
que va permetre la reurbanització dels carrers Fortuny, Hospital i Collsuspina; millores d’eficiència energètica amb el 
canvi del 50% de l’enllumenat públic, canvis en la climatització del teatre o instal·lació de plaques solars a la Casa de 
Cultura. En total es van poder executar una cinquantena de projectes. Més informació: www.centelles.cat/pladebarris

El Pla de Barris

L’Illa Cultural

El projecte de l’Illa Cultural, explicat en l’acte celebrat al Casal Francesc Macià a mitjan febrer i que es pot consultar 
a www.centelles.cat/illacultural, sorgeix amb la compra del Palau i en la possibilitat d’ubicar-hi la biblioteca municipal. 
Aquest fet, junt amb l’adquisició de la casa Pujol i la connexió amb el teatre Casal Francesc Macià genera vincles i 
possibilita la reurbanització d’aquest entorn connectant els dos equipaments, crear places d’aparcament i creant zona 
verda. Al mateix temps permet posar en valors els equipaments culturals de l’entorn com són el Centre Parroquial, La 
Violeta i la Casa de Cultura. És important tenir projectes per, en el moment que sorgeixen subvencions, poder acollir-se 
i executar-los. Per Centelles és una oportunitat de desenvolupar i reorganitzar aquesta zona del poble i fer-ho dotant 
d’espais culturals a l’alçada del dinamisme del nostre poble, i de les necessitats de les entitats i associacions.

7
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El Pla de mandat i els ODS
El ple municipal del mes de maig de 2021 va aprovar el Pla de mandat de la legislatura. Amb el suport de la Dipu-
tació de Barcelona, i com a novetat, el Pla s’ha alineat amb els disset Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) per contribuir a sensibilitzar a la ciutadania i visualitzar que es pot treballar des de les accions locals a 
millorar el món fent-lo més just i sostenible. més informació a www.centelles.cat/ajuntament/pla-de-mandat

El treball en equip i la implicació
de les persones

Miquel Arisa Coma
Alcalde de Centelles
de juny de 1995 a juny de 2019

Després de vint-i-quatre anys de presidir l’alcaldia de Centelles és evident que t’estimes 
tot allò que has fet i t’estimes el teu poble. I el treball que durant tots aquests anys has fet 
és fruit no solament d’una persona, sinó d’un equip de persones que han cregut en un 
projecte que s’ha anat desenvolupant al llarg dels anys. 

Si fem un repàs sense ser exhaustius, veurem que es van fer els quatre polígons industrials, que es va posar indústria 
en tots ells i que vaig considerar que aquesta indústria havia de ser diversificada per tal de ser molt més atractius i 
competitius i no dependre només d’un sector. Es van obrir dos ponts per tal que la via no fos una barrera que dividia 
Centelles en dos sectors, i això va donar una molt bona comunicació fins al punt que avui dia ja ningú es planteja 
aquest problema que històricament hi havia hagut. S’ha de valorar positivament els canvis que s’estan fent en el pla-
nejament per poder augmentar: el sòl industrial, les places d’aparcament i equipaments com el cementiri.

Tenim un municipi de primer nivell. En l’àmbit local aquest projecte que és molt il·lusionant i engrescador en el 
que hem tirat endavant coses novedoses i úniques, com per exemple la piscina coberta i el desplegament de la 
fibra òptica. Serveis que els hem pogut implementar i sustentar per tenir una empresa elèctrica municipal que, en 
el seu moment, també va facilitar la instal·lació al poble del gas natural. L’avantatge del servei elèctric municipal 
és la millora constant de les instal·lacions, fent-les  molt competents i garantint una energia de molta qualitat a la 
vila. Fa vuit anys es va començar a treballar amb la generació d’energia a través de les plaques fotovoltaiques i 
ara se’n comencen a veure els seus fruits de manera que si Centelles continua en aquesta línia voldrà dir que el 
2030 el 50 % de l’energia serà verda.

Estem en un marc estatal i europeu, tenim la sort de viure i de participar amb tots els avantatges i evidentment 
desavantatges de viure en aquest primer mon i ens hem d’anar adaptant a les noves fórmules i maneres que es 
van desenvolupant en tots els àmbits. No hi ha cap dubte que els avantatges els superen de llarg, perquè podem 
tenir estats democràtics i participatius, la qual cosa això ens dona unes garanties molt importants i cabdals per al 
desenvolupament humà. Haver alineat el Pla de Mandat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible mostra 
la solidaritat local que fa més de 25 anys que es manté amb projectes, activitats i l’aportació continuada al 0,7%.

S’està resolent el problema urbanístic de Sant Pau, cosa que ha estat molt complexa i que s’ha tirat endavant amb 
els dos equips, l’anterior i l’actual. De la mateixa manera que s’està mantenint l’objectiu de preservar el Vapor com 
una zona de prioritat pública. La suspensió de llicències en aquest àmbit és un encert que vull destacar. Projectes de 
rellevància que, després del llarg període que he tingut l’honor de presidir, em sento orgullós de la vàlua, la capacitat 
i la solvència del nou equip. 

El més important per Centelles és un projecte de poble definit, de millora qualitativa a la mida dels ciutadans i ciu-
tadanes centellenques. Perquè es treballi d’una manera valenta, com fins ara, amb el comerç, la indústria, el lleure, 
l’educació, la cultura, la generació d’energia... perquè és la base d’una societat com la nostra. Un projecte, liderat per 
un equip, que té moltes persones al darrera que li donen suport perquè el municipi avanci. Vull agrair a totes i cada 
una de les persones que han estat al meu costat i en general a totes les que feu que això sigui possible. 
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L’atenció a la persona i els serveis de qualitat

El març de 2020 van entrar en funcionament els lectors de 
matrícules que augmenten la seguretat a la vila. Aquestes 
càmeres amb les corresponents certificacions van fer que 
Centelles fos dels primers municipis d’Osona a tenir-les 
homologades per la Generalitat i, actualment, la Direcció 
General de la Policia hi té accés permanent actuant d’ofici 
si la situació ho requereix. Es fa reunions periòdicament 
amb les diferents forces de seguretat per establir mesures 
comunes i actuacions preventives. Les dades de delictes 
del municipi estan per sota de la mitjana comarcal i de 
Catalunya, evidenciant que Centelles és un poble segur.

Seguretat

FOTO

La revista municipal difon en cada edició que Centelles és un poble de serveis que estan a disposició de les 
persones. Disposar d’instal·lacions òptimes per la pràctica esportiva, la promoció cultural o formar-se con-
tribueix que els centellencs i centellenques es puguin socialitzar i participar de la vida associativa al mateix 
temps que es garanteixen les necessitats bàsiques a través dels serveis públics locals. L’oferta educativa 
va dels 0 als 100 anys a través de l’escola bressol, l’Aula d’extensió universitària, els cicles formatius i la 
formació d’adults. Un ventall ampli que complementa l’ensenyament reglat. Les inversions a les escoles pú-
bliques mostren el compromís perquè els centres educatius disposin d’instal·lacions adaptades a les noves 
necessitats: millores als patis, menjadors, manteniment, etc.

És un poble que ofereix iniciatives solidàries, programes d’envelliment actiu, serveis de suport a la infància 
i la joventut vetllant per la igualtat i el respecte. Amb l’objectiu d’atendre a tots els col·lectius es promouen 
iniciatives mediambientals i socials d’integració que possibiliten el treball transversal intergeneracional.

FOTO

FOTO FOTO
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Centelles és Màgia

FOTO

Les festes i activitats que es fan a Centelles contribueixen 
a fer que el poble sigui dinàmic i un referent cultural. Un 
dinamisme que es fomenta des de l’Ajuntament perquè 
contribueix a la dinamització socioeconòmica de la vila 
aportant visitants al poble i dinamitzant els comerços i 
serveis. 

Una programació d’activitats i esdeveniments que 
compten amb el suport i la implicació de moltes per-
sones, entitats, associacions i comissions que donen a 
conèixer què fan i enriqueixen aquest dinamisme. D’aquí 
se’n deriva que com Ajuntament es fes un esforç i s’im-
pliquessin les persones idònies per revitalitzar la festa 
dels Reis, el Cau de Bruixes, la Festa Major, les fires de 
la tòfona i la ratafia, el mercat dels diumenges, el mercat 
d’artesans, etc.

L’activitat econòmica diversificada del polígon és positiu 
per la vila. S’ha vetllat perquè el teixit productiu i l’activi-
tat econòmica pugui continuar activa generant ocupació. 
S’està treballant en l’ampliació del polígon i per noves 
inversions que generaran nous llocs de treball. Destacar 
l’Oficina de Promoció Econòmica i tots els programes 
adreçats a treballadors/es, autònoms/es i empreses. 
L’oficina d’habitatge creada per poder canalitzar els ajuts 
de rehabilitació ha donat els seus fruits i és un nou servei 
adreçat a particulars i industrials. El suport a comerços i 
serveis a través de campanyes i assessoraments és posi-
tiu per com genera activitat al poble.

A través de modificacions urbanístiques s’està promovent 
habitatges unifamiliars i disposant de nous solars per a 
necessitats del poble.

Desenvolupament local 

Any 2021
Xarxa de Voluntariat durant el confinament
Repartiment de material de protecció.

El març del 2020 l’Ajuntament va crear una xarxa de 118 
persones voluntàries per a fer tasques de suport a perso-
nes que es trobaven confinades i en risc d’exclusió. Es va 
dividir en diversos grups de suport: gent gran, escolars 
sense accés a mitjans telemàtics i grups de persones que 
cosien mascaretes. En el primer es realitzaven encàrrecs 
per a persones grans per evitar que sortissin de casa, en 
el segon es tractava de repartir a domicili els deures per 
als infants que no disposaven de mitjans telemàtics, i el 
tercer grup, donar suport organitzatiu a un grup de perso-
nes que cosien mascaretes de roba, en un moment on no 
se’n podien trobar enlloc.

Un dels trets diferencials d’aquesta experiència va ser la 
rapidesa en crear la xarxa; la cerca de voluntaris i base de 
dades de serveis a realitzar.

Any 2022
20.000 motius per comprar a Centelles
Campanya per incentivar i fidelitzar el comerç local

Centelles va posar en marxa la campanya “Tens 
20.000 motius per comprar a Centelles” amb l’objectiu 
d’incentivar el comerç local davant de l’amenaça que 
suposava el comerç virtual i per pal·liar els efectes 
econòmics de la COVID. En paral·lel, es buscava re-
activar l’activitat comercial i fidelitzar la clientela local.  
En les tres edicions realitzades fins el moment (2020,  
2021 i 2022) s’han repartit 20.000 euros en vals i premis 
per a consumir als més de 200 establiments i serveis 
de la vila. La iniciativa sempre ha estat molt ben rebuda 
i ha suposat una injecció econòmica molt important 
pel teixit comercial de Centelles.

Més informació
a www.bbp.cat 

Banc de bones pràctiques
L’Ajuntament de Centelles ha estat distingit en dues ocasions al Banc de bones pràctiques de la Fundació 
Carles Pi i Sunyer que té com a objectiu fonamental promoure la millora i la innovació en els governs locals.



El llibre d’honor aquests 4 anys:
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Pregoneres i pregoners de la Festa Major 
Marcel Pinyana Puigdollers, pregoner Festa Major, 28/08/2019
M. Àngels Ribé Giol, pregonera any 2020, 02/08/2020
Mireia Fontarnau Vilaró, pregonera 2021, 31/12/2021
Nyaco Boleda Relat, pegoner 2022, 31/08/2022

Esportistes locals
Adrià Garriga Puigdomènech, Campió del món de Futbol Xapes, 02/12/2022
Adam Raga Sans, pilot de trial, 03/12/2022
Nil Arcarons Galí, pilot de motocròs, 03/12/2022
Irene Viñolas Ebri, natació, 05/12/2022
Aleix Casanovas Coll, BTT, 03/12/2022
Jan Casanovas Coll, BTT, 03/12/2022
Guim Casellas Molera, corredor raid cavalls, 03/12/2022
Berta Estragués Higueruelo, triatleta, 03/12/2022
Marc Salvans Viñets, corredor raid cavalls, 03/12/2022

Visites institucionals
Diana Riba Giner, Eurodiputada i parella Raül Romeva, 31/08/2019
Bernat Picornell Grenzner, Senador, 31/08/2019
Ada Parellada Garrell, Cuinera, ponent a l’Aula d’extensió Universitària 19/09/2019 
Rosa Vestit Villegas, Directora General d’Administració Local, a la inauguració Sala d’exposicions del Niu 
del Palau, 07/02/2020, Directora Territorial a la Catalunya Central, Juliol 2021
Damià Calvet Valera, Conseller de Territori i Sostenibilitat, acte 10 anys Pla de Barris, 02/10/2020
Josep M. Gol Perlasia, Parella de Griselda Karsunke, donació d’un forn a l’escola de Ceràmica 27/10/2020
Salvador Illa Roca, Ministre de Sanitat, Visita al CAP i a l’Ajuntament, 11/12/2020
Isaac Peraire Soler, Director Agència de Residus de Catalunya, visita nou model recollida de residus, 27/07/2021
Carlos Prieto Gómez, Subdelegat del Govern d’Espanya a Barcelona, visita Palau dels Comtes, 28/07/2021
Núria Marin Martínez, Presidenta de la Diputació de Barcelona, visita Palau dels Comtes, 14/09/2021
M. Eugènia Gay Rosell, Delegada del Govern a Catalunya, visita Ajuntament, Palau i Estació, 28/07/2022
Gemma Ubasart González, Consellera de Justícia, Drets i Memòria, acte de lliurament d’anul·lació de Judi-
cis Sumaríssims, 19/11/2022
Mayte Castillo Vizcaino, Directora Rodalies, visita estació i temes de millora de mobilitat, 27/02/2023
Pilar Díaz Romero, Diputada Adjunta a Presidència de la Diputació de Barcelona, primera pedra del parc 
fotovoltaic públic a La Gavarra, 16/03/2023
Tomàs Molina Bosch, Cap de meteoròlegs de TV3, Xerrada de les Jornades de Medi Ambient i Rehabilitació, 
16/03/2023



L’acció d’aquests anys

Víctor Barquer Cruz
4t tinent d’alcalde
Regidor de Participació i habitatge

A punt de donar per conclosa la legislatura, cal fer un 
petit repàs de les actuacions fetes. Un dels aspectes 
on cal fer èmfasi es sens dubte en el compliment del 
compromís que implica el programa electoral amb el 
qual ens vàrem presentar. 
Aquest, tenia com eixos dos elements principals, el 
foment de la participació i l’actuació en matèria d’ha-
bitatge. Podem considerar que, dintre de les nostres 
possibilitats i responsabilitats, ambdós s’han complert. 
Així per una banda hem impulsat des de la regidoria 
de Participació i Transparència la formalització d’un 
model de participació ciutadana, a partir de la defi-
nició d’un Pla Director el qual és va concretar en un 
Reglament de Participació i una plataforma digital de 
participació. 
En relació amb l’altre punt, l’habitatge, s’ha consolidat 
la compra d’habitatge per us social, s’ha concretat 
l’estratègia en matèria d’habitatge que ha de conso-
lidar-se en els darrers anys a partir de l’elaboració del 
Programa d’actuació Municipal d’Habitatge que ha de 
permetre la planificació de les polítiques d’habitatge. 
Podem considerar, doncs, que hem donat compli-
ment al compromís assolit en el seu dia en aquells 
elements que vàrem considerar prioritaris.
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Participació 
i transparència
L’Ajuntament ha constituït la regidoria de Participació 
per empoderar els centellencs i les centellenques i  
regular els mecanismes de participació que han que-
dat establerts amb el Pla Director de Participació i el 
Reglament corresponent. Paral·lelament, s’ha aprovat 
el Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament 
i el Pla de mesures antifrau i la declaració institucional.

Aquestes mesures es complementen per garantir i 
augmentar la transparència com ho demostra la re-
transmissió dels plens en directe, novetat d’aquest 
mandat implementada arran de la COVID. A més els 
plens es poden recuperar a través del web municipal i 
la plataforma Videoacta. S’ha incorporat donar comp-
te en el ple temes rellevants com les auditories de les 
empreses elèctriques a més del compte general de 
l’Ajuntament com estableix la llei. Mesures que s’han 
implementat a través de la digitalització de la web i 
que certifica el segell Infoparticipa atorgat per la UAB 
com a òrgan independent. S’ha assolit els darrers 
quatre anys fins a assolir el 92% el 2022.

Finalment, destacar la comunicació pública amb la 
presència constant a les xarxes socials, el nou format 
del butlletí i la revista municipal; elements tots ells 
per contribuir a informar els vilatans i vilatanes. La 
comunicació inclou també tots els materials de difu-
sió de fires i festes i els llibres editats amb el suport 
de la institució, destacant la col·lecció d’història local 
Pere Camprubí en honor de qui va impulsar l’Arxiu 
Municipal.

Segell infoparticipa

L’Ajuntament de Centelles ha revalidat els darrers qua-
tre anys el segell Infoparticipa que acredita la qualitat i la 
transparència informativa de la web municipal. L’any 2019 
també es va obtenir el Premi Extraordinari a l’eficàcia co-
municativa. Aquest és un premi qualitatiu al reconeixement 
de l’estructura de la pàgina web i el seu contingut. Es va 
distingir el portal per disposar de la informació de manera 
accessible, intel·ligible i llegible. La Universitat Autònoma 
de Barcelona és l’encarregada d’avaluar els ajuntaments, 
consells comarcals i diputacions de Catalunya.

Llibres publicats durant aquests 4 anys:

2020-2021
- La història de Centelles des del 1900. Volum 1:  
Els programes de la Festa Major.

- Centelles. L’evolució de la vila en 40 anys d’ajunta-
ment democràtics

- La historia de Centelles des del 1900. Volum 2: 
Festes i entitats

- Tòfones: el misteri del bosc. Fina Vila i Laura Marsal
2022
- L’energia elèctrica en aquests moments convulsos 
(2019-2022). Miquel Arisa

- L’escola Sagrats Cors de Centelles (1939-2022). 
Joan Soler Mata

- La història de Centelles des del 1900. Volum 3: 
Urbanisme i Serveis

2023
- La història de Centelles des del 1900. Volum 4: 
Ensenyament



Projectes en curs
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L’activitat municipal està subjecte a la normativa i a la col·laboració amb altres administracions que aporten 
recursos o participen en els tràmits d’aprovació o redacció dels projectes. Les modificacions del planejament 
urbanístic són un clar exemple de que impliquen diferents exercicis el tràmit i l’aprovació. Els projectes d’enver-
gadura també es desenvolupen en diferents anys perquè el tràmit de fer el projecte, aprovar-lo definitivament, 
fer les licitacions i les obres corresponents requereixen de temps. Disposar de projectes aprovats permet optar 
a convocatòries de subvencions per disposar de feina tècnica avançada. Al llarg d’aquestes quatre anys s’han 
iniciat diferents propostes que estan en curs i vinculades a les explicacions anteriors.

NOVA PISTA DE TENNIS 
Enguany fa 50 anys que es van cedir les pistes de tennis 
al Club creat el 1972. En motiu de l’efemèride s’ha adju-
dicat fer nova la tercera pista i les obres començaran el 
proper 11 d’abril. Enguany també es commemora el 75è 
aniversari de la Unió Esportiva Centelles i ambdues 
entitats treballen en la preparació d’un llibre en el qual 
explicaran la seva història.

ROTONDA 1413 - ENTRADA FORTIÀ SOLÀ
La Diputació és titular de la carretera C-1413b i, després 
d’un treball conjunt amb els serveis tècnics municipals, 
es va acordar que l’entrada per carrer Fortià Solà es 
reordenaria amb una nova rotonda. La Diputació de 
Barcelona, amb un contracte extern, està redactant el 
projecte que millorarà la seguretat i l’accés al poble per 
la zona de la residència.

NOVES OFICINES DE L’ELECTRA
La companyia elèctrica municipal ha adquirit l’edifici 
del Celler d’en Toni, a l’avinguda Escoles per poder 
fer unes noves oficines habilitant un espai per a la 
gestió de la fibra òptica i millorar els espais de treball 
i atenció als clients. Actualment s’està fent l’avantpro-
jecte d’usos i l’espai s’ha cedit al CAP per a poder fer 
tallers comunitaris.

ILLA CULTURAL I ENTORN CASA PUJOL
El projecte d’illa cultural està basat en al rehabilitació de la 
Casa Pujol (projecte en aprovació), l’ampliació del teatre, 
l’habilitació d’un aparcament i generació d’un nou espai 
verd públic als jardins actuals. La modificació de planeja-
ment s’ha aprovat inicialment i contempla el dret de vol als 
habitatges del carrer Hospital perquè es puguin rehabili-
tar millorant l’eficiència energètica i l’accessibilitat.
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ZONA DEL VAPOR
S’està treballant amb la Diputació de Barcelona i la 
propietat perquè els terrenys d’Estabanell i Pahisa, 
coneguts popularment com el Vapor, puguin esdeve-
nir un gran espai públic que resolgui l’aparcament del 
centre de la població i faciliti l’accés al nucli antic. La 
superfície és de més de 16.000 m2 i la seva ordenació 
condicionarà el centre i l’accés a comerços i serveis.

AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI 
A través de la modificació de planejament MP38 s’ha 
habilitat un nou terreny d’equipament contigu al ce-
mentiri actual que permetrà la seva ampliació i donarà 
resposta a noves necessitats. Aquesta modificació 
també generarà sòl per habitatges unifamiliars i habi-
tatge social.

NOU PIPICAN I MILLORES ALS PARCS
S’han previst millores al parc del Pla del Mestre i nous es-
pais de jocs a prop dels centres educatius infantils pú-
blics. També s’està habilitant un nou pipican al costat de 
la piscina coberta que s’acompanyarà d’una campanya 
de civisme amb respecte als animals i la via pública. Els 
propers dies s’instal·larà un parc de calistènia al municipi.

AMPLIACIÓ DEL CAP I L’INSTITUT 
El mes de maig, el Departament de Salut començarà les 
obres d’ampliació del CAP. Serà una actuació de mòduls 
prefabricats que generarà nous espais de consultes per 
atenció als usuaris. El Departament d’Educació, per la 
seva banda, també ha iniciat els tràmits per ampliar l’ins-
titut amb nous espais per a l’alumnat.

RONDA DELS ESPORTS 
S’ha redactat el projecte per reurbanitzar la Ronda dels 
Esports i refer el sanejament i reorganitzar la circulació 
de l’entorn. El projecte es va presentar en una reunió 
pública als veïns, millorarà l’accessibilitat i preveu una 
zona de trànsit pacificat davant de l’accés als pavellons 
i senyalitza i augmenta les places d’aparcament.

AMPLIACIÓ DEL POLÍGON DE LA GAVARRA 
Amb el suport de la Diputació es va elaborar la diagno-
si estratègica per presentar a la Generalitat que el sòl in-
dustrial de Centelles no era adequat per les necessitats 
locals. El document ha permès iniciar el tràmit d’impacte 
ambiental per ampliar el polígon de La Gavarra. En el pe-
ríode 2019-2021 s’ha modificat el planejament del polígon 
que ha permès ubicar el parc solar (en fase d’obres).
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Diumenges de 8 a 14h al Passeig, c/ Nou, 
plaça Major, c/ del Socós i c/ Sant Joan.

a Centelles, 
el diumenge és mercat!

El consistori opina

Podem dir que no ha estat un mandat fàcil, ja que des 
de l’Ajuntament s’ha donat resposta a fets que mai abans 
havien estat presents en la vida política del nostre mu-
nicipi, a tall d’exemple, la pandèmia. Gràcies al rigor, 
la constància i el treball hem continuat donant sortida a 
totes aquelles necessitats que el poble ens demanava, 
adaptant-nos als criteris que s’establien i variaven dia 
rere dia. El nostre objectiu, treballant constantment, ha 
estat que entitat, empresa, servei públic i centellencs i 
centellenques en general es sentissin recolzats i acom-
panyats en aquests difícils quatre anys, podent demos-
trar la nostra voluntat de servei de forma permanent.
Ens hem de sentir orgullosos, entre tots, d’haver pogut 
seguir oferint tots els serveis que la Vila disposa, és més, 
implementant-ne de nous, sense hipotecar el municipi i 
estudiant la viabilitat de cadascun d’ells. També ens hem 
de sentir satisfets d’haver iniciat grans inversions aconse-
guint més del 80 % de finançament per fer-ho possible, 
inversions a equipaments que marcaran el futur social, 
cultural i educatiu del municipi. I tot això ha estat possi-
ble, i els nostres ciutadans han pogut seguir l’actualitat 
del nostre municipi, gràcies a l’esforç que s’ha realitzat 
des de l’àrea de comunicació, per informar, contestar i 
dialogar sobre qualsevol temàtica, des de la transparèn-
cia i el diàleg que caracteritza el nostre equip de govern.

Arribem al final d’aquesta legislatura quatre anys després de tre-
ball intens a l’Ajuntament com a grup de l’oposició, amb els seus 
errors i també els seus encerts; satisfaccions i decepcions per 
haver intentat col·laborar, a l’inici del mandat des de dins l’equip 
de govern durant gairebé un any sense aconseguir arribar a una 
entesa, per què: Per la falta de compliment d’acords per part de 
l’equip de govern. Per la supèrbia amb la seva majoria absoluta. 
Per la gran manca de transparència. Per no facilitar la informació 
que per llei ens pertoca.
Però, per altra banda, quan vàrem estar al govern vàrem impulsar 
actuacions i plans tant importants com: el pla d’igualtat, la creació 
de punt lila a festes i oci, el foment i la promoció del comerç local 
i de proximitat amb els comerciants, reformular el pla de cultura al 
poble, apostar clarament per les energies renovables fotovoltai-
ques. D’ençà que som a l’oposició també s’han iniciat actuacions 
que portàvem al nostre programa electoral, però d’altres que ha-
víem proposat com la millora de la competitivitat i renovació de 
l’Electra a impulsora de compra i instal·lar de forma agregada 
d’energia solar al municipi, ni es van valorar.
No ha estat un mandat fàcil, cosa que compartim, però volem 
posar en evidència la manca de participació i transparència al-
tre cop, però volem deixar molt clar que res no ens ha privat ni 
ens privarà de mantenir l’impuls necessari per continuar treballant 
amb més energia, més motivació i més propostes per la pròxima 
legislatura perquè amb tot, la gent que conforma femCentelles 
continuarem treballant per fer tot el possible dins les dificultats que 
ens trobem, perquè creiem que els centellencs i centellenques es 
mereixen un poble molt millor.
NOTA: No estem d’acord amb aquesta revista, ja que només te-
nim, l’oposició 1200 caràcters, quan la resta és propaganda de 
l’equip de govern.

UN MANDAT QUE NO HA  
ESTAT FÀCIL
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MERCAT ARTESANAL
1r diumenge de cada mes

Abril
11a Cursa urbana pel poble saharauí
Concert de Els Catarres +Lola and The Rinos 
Sant Jordi

Maig
55è Aplec del turó de Puigsagordi
Caminada popular solidària

Juny
Dia mundial de la bicicleta
25è aniversari de Centre Excursionista
Fi de curs de Centelles Famílies
Fira de la ratafia
Setmana europea de  l’energia sostenible
Flama del Canigó

JULIOL
Festa de l’esport
Botiga al carrer
Fira de la Tòfona d’estiu
Caminada nocturna

AGOST
 Festa Major

SETEMBRE
LXXIX Premi de Pintura
Setmana de la mobilitat

OCTUBRE
Acte solidari Centelles  contra el càncer
40a Caminada popular
15è Mercat del Trasto

del 31 d’agost al 3 de setembre
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El consistori opina

1.403 dies de legislatura que, sumats als darrers 28 anys, 
dona un total de 10.167 dies on s’ha establert una mane-
ra de fer política opaca i d’esquenes als altres grups po-
lítics; és a dir, d’esquenes als veïns i veïnes de Centelles. 
Vella política o peix al cove, tot i que tots diuen treballar 
pel poble. Sí, però sense el poble. Què preocupa més, 
treballar pels centellencs i centellenques o computar 
regidors i cadires vàries? (ajuntaments, consells comar-
cals, diputacions,...)
La resposta és indignant: computar (€) i després dir que 
no mirem partits sinó persones. Persones que donen 
continuïtat als partits polítics que seguiran enriquint-se i 
fent el que vulguin tres anys i mig més abans de tornar a 
ser simpàtics i propers i no perdre cadires.
Representants d’entitats, de carrers/barris, d’usuaris dels 
nostres serveis, de professionals, d’estudiants, d’esports 
,etc... haurien de ser l’espurna per arribar a la democrà-
cia real. Tots els partits son una eina d’un estat endarrerit 
democràticament al segle passat.
Volem recordar que el poble té el poder de decidir i go-
vernar, si mirem l’1 d’Octubre, el poble pot i animem a fer 
llistes cíviques a tots els pobles i així retornar el poder on 
ha d’estar, al poble, i poder tenir unes bases democràti-
ques sòlides per aixecar la República.

Vam dir fa dies que aquesta revista només servia per 
tirar floretes al PSC. I en aquest número es confirma. 

Des de Junts hem estat molt crítics de la gestió del PSC 
per diferents motius. Un d’ells, per la despesa excessi-
va en ‘totxo’ (veure l’últim número de la revista), i no en 
invertir en les persones, especialment en el que compor-
ta la post-pandèmia. És a dir: L’Ajuntament ha comprat 
molt, però ha invertit molt poc amb les persones.

I repetim: La prioritat per JUNTS PER CATALUNYA són 
les persones. Les persones que s’ho estan passant ma-
lament (abans i especialment després de la pandèmia); 
les persones que estant al davant d’un comerç o d’una 
indústria; de la gent gran; les persones que estan a l’atur 
i els costa trobar una feina; dels joves; la bretxa digital.

Volem una nova governança per Centelles. Un canvi.

Així mateix, subscrivim l’escrit que fa Centelles per la Re-
pública.

PER CENTELLES, PER A LES PERSONES!

#PERSISTIM

La CUP ha declinat escriure en no tenir representació 
institucional.

151.562,01 euros. Aquesta és la despesa en comuni-
cació i difusió de l’ajuntament de l’any 2022. Una xifra 
que és pública i podeu consultar a la pàgina web 
municipal. No podem entrar en detall perquè no ho 
permeten els escassos mil dos-cents caràcters que 
el govern dóna als grups que li són l’alternativa. I no 
seria prudent explicar on recauen la majoria de parti-
des. L’enunciat del nostre article és prou clarificador.
La xifra és desorbitada i es veurà, previsiblement, 
incrementada en el primer semestre del 2023, any 
electoral. No hi ha cap tipus d’escrúpol en fer ser-
vir els recursos de les persones de Centelles per fer 
campanya abans d’hora. I us pot semblar encara 
més estrident, si us expliquem que tots els grups mu-
nicipals amb representació a l’Ajuntament de Cente-
lles perceben -d’acord amb el nombre de regidors- 
un raquític import fix i mensual que es pot dedicar 
a fer una difusió com aquesta. És clar, i resulta més 
rentable per qui governa, que aquesta despesa sigui 
a càrrec del poble. Des del respecte que us tenim 
i per la representació que ens vau confiar, escrivim 
a contracor en aquesta revista que es publica, pels 
objectius electorals de qui governa, per advertir-vos: 
aquesta revista que teniu davant dels ulls la paguem 
entre TOTS i TOTES però només serveix a uns.
.

JUNTS PER CATALUNYA,  
EL CANVI

COMUNICACIÓ ELECTORAL 
FINANÇADA PEL POBLE 
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Centelles un poble de serveis
Equipaments educatius

cntl.mediambient@centelles.cat 

Serveis municipals

Vigilant municipal
Mossos d’esquadra 
Bombers
Informació general Generalitat
Incendis forestals
Agrupació de Defensa Forestal  
(ADF) El Congost 

Seguretat ciutadana
938 811 441
686 937 364

112
012
085

670 778 142
938 810 375

Emergències     112

www.centelles.cat

Ajuntament de Centelles
938 810 375

Residus i medi ambient

De dilluns a divendres de 9 a 13h
Dimarts i dijous de 15 a 19h
Dissabtes de 9 a 14h
Diumenges i festius tancat

Electradistribució Centelles
Urgències: 608 346 848
AGBAR

Deixalleria 938 810 375  
C-1413 Km. 15,4 direcció St. Feliu de Codines

Subministres

CAP Centelles
Residència Sant Gabriel
Serveis funeraris
Cementiri

Serveis sanitaris i a la 
gent gran

061 Urgències mèdiques

938 810 485
938 810 026
938 832 346

C/ dels Casals, 32

938 810 931

938 812 253

RENFE
Autobús Sagalés
Àrea d’autocaravanes

Transport
900 320 320
902 130 014

C/ de Can Minguet

Recollida d’andròmines i  
medi ambient

 
661 794 019

938 811 184 938 810 261

938 810 804 / 938 811 132 938 813 245

13 - Escola bressol
        Niu d’infants

14 - Escola Vedruna 
        Centelles

15 - Escola Ildefons Cerdà 16 - Escola Xoriguer

938 812 752 938 810 632

938 810 400 938 813 880

17 - Institut Pere Barnils 18 - Escola de música

19 - Centre Obert 20 - Escola d’Adults

2

3
4
5

938 812 323 938 811 212

11 - Punt Jove el PIPA 12 - Espai Jove

Oficina d’Atenció al  
Ciutadà (OAC), Serveis 
tècnics i Jutjat de Pau 
938 810 375. C/ Nou, 19

7

Promoció econòmica (OPE), 
Oficina Municipal d’informa-
ció i defensa del consumidor 
938 811 257. C/ Nou, 11, bxs

8

6

24

25

1

21
22
23

27

26

938 810 400. C/ Nou, 18

9 - Benestar social i família

938 810 375. C/ Nou, 19

10 - Arxiu municipal
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C/ de Vinaròs

C/ Santiago RusiñolC/ Miquel Bosch i Jover

C/ de Jesús

C/ de Jesús

Travessia de Catalunya

C/ de Puigsagordi

C/ de la Unió Europea

Av/ d
e Pere Barnils

C/ d’Antoni Gaudí

Passeig de Sant Feliu
C/ de Vic

C/ Josep Anselm
 Clavé

C/ M
arquès de Peñaplata

C/ de Rafael de Casanova

Av. Escoles

C/ Font Calenta

Plaça
Major

C/ N
ou

Avinguda de la Font del Marsó

C/ dels Galejadors

C/ M. Déu de Montserrat

C/ de Fortià Solà

Pça. Can
Casas

C/ de la Indústria

C/ de Riumundé

C/ Sant Martí

C/ de Sant Joan

C/ d el Serrat

C/
 d

e 
Sa

nt
 J
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m

eAV/ de Rodolf Batlle

AV/ de Rodolf Batlle

C/ de G
irona

C/ de Lleida
C/ de Tarragona

C/ Badalona

C/ Cam
í de la Llavina

C/ de Barcelona

C/ de Buenos Aires

C/ Congost

C/ de Tagamanent

C/ Diagonal

C/ de Sant Josep
C/ Castell del Fitó

C/
 de

l V
ap

or

Ronda de les tàpies

                 C/ de Manlleu   C/ Font MarinéC/ d’Aiguafreda

C-1413b

C/ de Can Minguet

C/ de Can Minguet

C/ del Pont de les bruixes

    
    

Rd
a. 

de
ls E

sports

C/ de les Roses

C/ dels Clavells

C/ de Pompeu Fabra

C/ de la Ginesta

Autovia Barcelona-Vic-Ripoll   C-17

C/ de l’Hospital

C/ del Fortuny
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à

C/ dels Casals

C/ dels Hostalets

C/ de G
uer

C/ dels Com
tes de Centelles

C/ de Sant Francesc Xavier  

C/ de la Metal·lúrgia

C/ dels Curtidors

C/
 S

t. 
Ig

na
si

 d
e 

Lo
io

la

Pge. del Pi

C/
 d
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au
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C/ de Josep Falgueras

Carrer Cam
í del M

ig

Av. del Molí de la Llavina

C/ de l’Ollic

Av. del M
olí de la llavina

Raval Falgueres

C/ de Centelles

Ronda de la Font Grossa

Ronda de la Font Grossa

C/ Purgatori

R. Can M
arc  Foguras

Novembre 2020

C/ Torras i Bages

Plaça de
l’església

C/ de Jaume Balmes

C/ Àngel Guimerà

C/ Collsuspina

Rbla. Cam
p de l’Aigua

C-1413b

C-1413b

C-1413b

C-1413b

C/
 M

n 
Jo

se
p

Ub
ac

h

C/ Teixidors

C/
 P

la
 d

e
l’A

lzi
na

Rda. de la Roureda

C/ Onze
de Setmebre

Pla del
Mestre

C/ Verge

del Pilar

C/ Descatllar

Av. Ildefons Cerdà C/ de l’estació

C/ Josep Mª

Gely i Vilar

C/ J
ose

p M
ª

Folch
 i T

orra
s

C/ S
t. J

ordi

C/ P
au Casa

ls

C/ Gorg

Negre

Pge. Avellaner

C/ Castellar

Plaça
Catalunya

C/ St. M
iquel dels Sants

C/ del Socós

Pge. Escoles
Jardins 

Laura Masip

C/ M
. Déu

de Núria

Passeig

C/ St. Antoni Mª Claret

C/ Violetes

Ronda de la Font G
rossa

Polígon industrial
de la Gavarra

Pol. industrial
el Congost

Pol. industrial
els Casals

Polígon industrial
de Puigxoriguer

Polígon industrial
Riumundé

P1

P2

P3

P4

P5

P6
P7

Equipaments esportius

938 811 631 938 811 130 938 811 631 938 810 176

28 - Pavelló d’esports 29 - Piscina coberta 30 - Camp de futbol 31 - Pistes de tennis

938 810 375 938 810 375

32 - Piscina d’estiu 33 - Skate Park 34 - Pistes de petanca 35 - Escacs i billar

938 810 375
C/ de Jesús, 15 (provisional)

938 812 608
C/ d’Anselm Clavé, 9

36 - Sala Niu del Palau 37 - Casal Francesc    
       Macià

938 810 375 
C/ dels Galejadors, 2

938 810 334
C/ de St. Joan, 25

38 - Centre d’art el 
        Marçó Vell i Centre 
        de paleontologia 

39 - Biblioteca
       La Cooperativa

Equipaments culturals

Serveis ubicats al c/ Nou, 19
Ajuntament
Vigilant municipal
Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC),
Serveis tècnics
Jutjat de Pau
Oficina de medi ambient
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www.centelles.catc
l’Ajuntament a un clic!

subscriu-te a L’Agenda
rep al teu correu els esdeveniments més destacats
cada setmana

segueix-nos a les xarxes
                 assabenta’t de les notícies d’última hora

t’escoltem
si tens consultes, queixes o suggeriments, accedeix a la 
bústia online o envia’ns un correu a centelles@centelles.cat

de Centelles

Informació municipal Juliol 2022 - 1

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL 32
4

www.centelles.cat

L’Àrea d’Acció climàtica junt amb la Presidència de la Diputació de Barcelona ha aprovat, aquest mes de juny, la concessió 

d’un ajut econòmic a l’Ajuntament de Centelles per un import de 1.170.000 euros dins dels ajuts Next Generation per a 

impulsar la transició ecològica i digital dels països de la Unió Europea. Està prevista la realització d’una instal·lació solar 

fotovoltaica de 1002,8 kWp al polígon industrial de la Gavarra i una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum compartit entre 

polígon de La Gavarra és una iniciativa pionera a Catalunya. 

La Diputació concedeix 1.17 milions d’euros per fer 

A l’inici de la legislatura, Xesco Gomar, president delegat de 

l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona va ser a 

energètica del nostre municipi. La col·laboració entre ambdues 

administracions continua i s’està treballant per aconseguir altres 

L’Ajuntament amb la col·laboració de la Diputació han redactat 

dos projectes de plaques fotovoltaiques de 100 kW cadascuna 

per instal·lar uns 430 mòduls fotovoltaics sobre pèrgoles als 

de l’escola Ildefons Cerdà, s’ha redactat el projecte executiu per 
El treball coordinat amb la Diputació de Barcelonaconsulta el butlletí

            cada mes, tota la informació municipal al teu abast

segueix-nos a les xarxessegueix-nos a les xarxessegueix-nos a les xarxes

jove, estigues al dia!
             apunta’t al butlletí jove


