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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE 
 
Identificació de la sessió 
 
Número: Ple 2016/11 
Caràcter: extraordinària 
Data: 22 de desembre de 2016 
Horari: de 21 a 22.06 
Lloc: sala de Plens de l’Ajuntament 
 
Assistents 
 
Miquel Arisa Coma, alcalde president, PSC-CP 
Josep Paré Aregall, regidor, PSC-CP 
Cristina Ciudad Fernández, regidora, PSC-CP 
Antoni Castells Preseguer, regidor, PSC-CP 
Neus Verdaguer Paré, regidora, PSC-CP 
Josep Arisa Argemí, regidor, PSC-CP 
Xavier Serra Mas, regidor, PSC-CP 
Alfons Giol i Amich, regidor, ARAJUNTS-AM 
Margarita Prims i Damas, regidora, ARAJUNTS-AM 
Víctor Barquer i Cruz, regidor, ARAJUNTS-AM 
Miquel Àngel Alabart i Saludes, regidor, ARAJUNTS-AM 
Dolors Calm Morera, regidora, CiU 
 
Josep Lluís Bergés Collado, secretari general 
 
No hi assisteixen 
 
Rosa Puig i Moré, regidora, ARAJUNTS-AM 
  
1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
(28 D’OCTUBRE DE 2016) 

Intervé Miquel Arisa, alcalde president: Bona nit a tothom. Anem per començar aquest Ple 
extraordinari. Aprovació de l’esborrany de la sessió anterior, de 28 d’octubre de 2016, alguna 
cosa a dir?  

Intervé Alfons Giol, portaveu del grup polític municipal d’ARAJUNTS: Molt bona nit a 
tothom. Moltes gràcies Sr. Alcalde. Indicar que el grup d’ARAJUNTS per Centelles vol 
tancar ja d’una manera definitiva el debat aquest sobre les actes, que ens ha fet perdre tanta 
energia en els últims plens pràcticament des del començament de la legislatura, indicant 
algunes coses. Per una banda, com sempre hem fet donar les gràcies i agrair als serveis 
jurídics de l’Ajuntament, especialment a la Secretaria, l’esforç que ha posat alhora d’intentar 
resoldre de manera satisfactòria aquesta qüestió. També recordant que nosaltres el que hem 
mantingut sempre ha sigut una qüestió de principi que era dir que hauríem de tenir unes actes 
que fossin una eina útil per a la població i aquest eina hauria de ser el màxim de simplificada; 
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per tant la solució que es dóna de la transcripció literal no ens sembla la correcta i per això 
havíem demanat una alternativa que, també recordem que en la reunió que va convocar el Sr. 
alcalde, va obtenir el suport majoritari de tots els grups municipals. De totes maneres entenem 
també el criteri de la Secretaria, quan aclarint acords de la Junta del dia 1 de desembre i citant 
la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic, esmenta que la solució definitiva és la 
transcripció a través d’una vídeo-acta, com ja fan molts dels ajuntaments que estan a la 
avantguarda de tot el tema de transcripció de les actes. Per tant, mentre l’Ajuntament de 
Centelles va avançant cap aquesta solució que és la definitiva, entenem que per criteri de 
seguretat jurídica el que es farà és mantenir la transcripció literal que nosaltres, evidentment, 
no creiem que sigui la solució oportuna i per tant ens anirem abstenint, no perquè tinguem res 
en contra de les actes, ja que les actes són correctament fetes sinó pel criteri que s’ha seguit 
alhora de decidir transcriure-les de manera literal. En el moment que tinguem les vídeo-actes 
llavors evidentment nosaltres canviarem la nostra posició i votarem a favor i serà la forma a 
seguir a partir d’aquell moment. En tot cas, tornar a reiterar el nostra agraïment tant per les 
manifestacions i per les interpretacions que han fet els serveis jurídics municipals com també 
l’interès que ha posat l’Alcaldia per intentar trobar una solució a aquesta situació, però també 
voldríem que s’entengués que nosaltres per coherència hem de mantenir la posició que hem 
mantingut durant tot aquest procés. Moltes gràcies. 

Intervé l’alcalde: Molt bé. Vostè, si us plau! 

Intervé Dolors Calm: Estic d’acord amb aquesta acta després de solventar tots els problemes. 
L’únic que vull reivindicar és que encara no s’han penjat les dues actes gravades i que hi ha el 
compromís en Ple que es penjarien a la web i que encara no està fet.  

Intervé l’alcalde: Molt bé. Moltes gràcies. Anem per aprovar l’acta. Jo entenc i celebro que 
tanquem aquí aquest llarg període d'interpretacions i reinterpretacions, fet que no ha estat una 
tasca gens fàcil, especialment per la Secretaria de la nostra corporació, al secretari, el Sr. 
Josep Lluís Bergés, penso que se li ha posat prou difícil moltes vegades, i a mi em sap greu 
perquè sóc una persona que sempre he sentit i sempre he cregut amb la professionalitat de les 
persones, però també amb el fedatari públic, que hi ha un fedatari públic i a Centelles tenim la 
sort que des de fa molts anys, més de vint-i-vuit anys, que hi ha un fedatari públic, la qual 
cosa vol dir que hi ha una persona especialitzada en tots aquests temes i que pot donar fer de 
totes i cadascuna de les circumstàncies amb els seus èxits i amb els seus errors, com tota 
persona. Per tant, jo el que espero i desitjo és que a partir d’ara això ja no sigui motiu de 
discussió, simplement perquè no és motiu de discussió, ja que l’acta és una qüestió purament 
de Secretaria i això també vull que quedi clar. Res més, simplement agrair a tots que arribem 
a aquest acord, especialment agrair l’actitud, ja que moltes vegades no ha estat gens fàcil pel 
Sr. Josep Lluís Bergés. Anem per votar l’acta, si us plau, la qual queda aprovada pel quòrum 
de més de dos terços, amb l’abstenció d’Alfons Giol, Miquel Àngel Alabart i Margarita Prims 
del grup municipal ARAJUNTS-AM. 

 2. APROVAR, SI ESCAU, INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL DE 
L’AJUNTAMENT, EXERCICI 2017 

Vist el dictamen de l’Àrea de Gestió i Servies Generals, de 13 de desembre de 2016, que es 
transcriu literalment: 
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“El projecte del Pressupost Municipal per a l'exercici 2017 puja la quantitat de cinc milions 
nou-cents seixanta-nou mil vuitanta-nou euros (5.969.089,00 €), tant en despeses com en 
ingressos i, en conseqüència, sense dèficit inicial. 
 
El projecte del Pressupost de l’Organisme autònom local residència Sant Gabriel per a 
l'exercici de 2017 puja la quantitat d’un milió cinc-cents seixanta-quatre mil euros 
(1.564.000,00 €) tant en despeses com en ingressos i, en conseqüència, sense dèficit inicial. 
 
Atès l'estat d'ingressos i de despeses de les empreses Electradistribució Centelles, SLU i 
Electracomercial Centelles, SLU,  de capital íntegrament municipal. 
 
Segons les memòries de l'Alcaldia i de la Presidència i en total coincidència amb els extrems 
en elles assenyalats, així com revisades totes i cadascuna de les partides que integren els 
esmentats projectes de pressupost. 
 
Segons els informes de Secretaria i d'Intervenció de data 12 de desembre de 2016. 
 
Atès que es compleixen els principis d’equilibri pressupostari, estabilitat i deute. 
 
Atès que consta a l’expedient la previsió de tancament (sis mesos), Pressupost exercici 2016. 
 
la Comissió Informativa de l’Àrea de Gestió i Serveis generals proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost Municipal per a l'exercici 2017, el resum del qual, 
per capítols, és el següent: 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
A) OPERACIONS CORRENTS 
1. Impostos directes ............................................................................................. 2.415.000,00 € 
2. Impostos indirectes ............................................................................................... 45.000,00 € 
3. Taxes i altres ingressos  ................................................................................... 1.088.500,00 € 
4. Transferències corrents .................................................................................... 1.735.376,00 € 
5. Ingressos patrimonials ........................................................................................ 425.213,00 € 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
6. Alienació de Solars .......................................................................................................  0,00 € 
7. Transferències de capital ...................................................................................  260.000,00 € 
8. Actius financers ............................................................................................................  0,00 € 
9. Passius financers ............................................................................................................ 0,00 € 
 _______________ 
              TOTAL INGRESSOS ........................................................................... 5.969.089,00 € 
ESTAT DE DESPESES 
 
A) OPERACIONS CORRENTS 
1. Despeses de personal ....................................................................................... 1.742.068,24 € 
2. Despeses de béns corrents i de serveis ............................................................ 2.942.619,54 € 
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3. Despeses financeres ......................................................................................................  0,00 € 
4. Transferències corrents. ...................................................................................... 692.378,00 € 
 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
6. Inversions reals ................................................................................................... 539.360,00 € 
7. Transferències de capital ............................................................................................... 0,00 € 
9. Passius financers ................................................................................................... 52.663,22 € 
 ___________________ 
TOTAL DESPESES ............................................................................................ 5.969.089,00 € 

                                                                                                                                 
Segon. Aprovar inicialment el Pressupost de l’Organisme autònom local residència Sant 
Gabriel, per a l'exercici 2017, el resum del qual, per capítols, és el següent: 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
A) OPERACIONS CORRENTS 
3. Taxes i altres ingressos .................................................................................... 1.268.000,00 € 
4. Transferències corrents ....................................................................................... 275.000,00 € 
5. Ingressos patrimonials .......................................................................................... 15.000,00 € 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
7. Transferències de capital..........................................................................................6.000,00 € 
 _________________ 
TOTAL INGRESSOS ......................................................................................... 1.564.000,00 € 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
A) OPERACIONS CORRENTS 
1. Despeses de personal ....................................................................................... 1.084.300,00 € 
2. Despeses de béns corrents i serveis .................................................................... 473.700,00 €  
 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
6. Inversions reals ............................................................................................. ..........6.000,00 € 
 _________________ 
TOTAL DESPESES ............................................................................................ 1.564.000,00 € 

                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                          
Tercer. Aprovar els estats de previsió d'ingressos i de despeses, compte de pèrdues i guanys i 
compte de capital de l'empresa Electradistribució Centelles, SLU, exercici 2017, de capital 
íntegrament municipal. 
 
 
Previsió d'ingressos: 
 
- Dos milions sis-cents dotze mil cent vuit euros amb quatre cèntims (2.612.108,04 €) 
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Previsió de despeses: 
 
- Dos milions cinc-cents vuitanta-tres mil nou euros amb quaranta-nou cèntims 

(2.583.009,49 €) 
 
Quart. Aprovar els estats de previsió d'ingressos i de despeses, compte de pèrdues i guanys i 
compte de capital de l'empresa Electracomercial Centelles, SLU, exercici 2017, de capital 
íntegrament municipal. 
 
Previsió d'ingressos: 
 
- Quatre milions cent noranta-dos mil vuit-cents vint-i-cinc euros amb quaranta-dos cèntims 

(4.192.825,42 €) 
 
Previsió de despeses: 
 
- Tres milions set-cents quaranta mil sis-cents noranta euros amb vuitanta-vuit cèntims 

(3.740.690,88 €). 
                                                                                                                                

Cinquè.  Aprovar les Bases d'execució dels pressupostos esmentats. 
 
Sisè.  Aprovar la plantilla del personal al servei de la corporació que comprèn tots els llocs de 
treball reservats a funcionaris de carrera i al personal laboral, així com el de l’Organisme 
autònom local residència Sant Gabriel i el de les empreses Electradistribució Centelles, SLU i 
Electracomercial Centelles, SLU, inclosa en els pressupostos i que es relaciona a continuació: 
 
A) FUNCIONARIS DE CARRERA 
DENOMINACIÓ PLACES NÚM. PLACES SUBGRUP NIVELL C.DESTÍ 
Secretari 
Interventor 
Tresorer 
Arquitecta superior 
Enginyer superior 
Arquitecta tècnica 
Tècnic de gestió 
Administrativa 
Auxiliar administrativa 
Auxiliar policia 
Subaltern agutzil  

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
4  
3 
1 
 

A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A2 
A2 
C1 
C2 
E 
E 
 

29 
29 (vacant) 
27 (vacant) 
28 
27 
23 
17 (vacant) 
15-20 (1 vacant) 
14-15 (1 vacant) 
10 (1 vacant) 
10 
 

 
B) PERSONAL LABORAL D'ACTIVITAT CONTINUADA 
DENOMINACIÓ LLOC DE TREBALL NÚMERO DE PLACES 
Treballadora social                                   
Bibliotecària 
Educador/a social, Àrea de Cultura      
Treballadora familiar  
Delineant projectista                              

1  
1 
1  
1 
1 
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C) PERSONAL LABORAL D'ACTIVITAT TEMPORAL  
DENOMINACIÓ LLOC DE TREBALL NÚMERO DE 

PLACES 
 Treballadora social 
 Treballadora familiar 
 Educadora social. Àrea de Benestar Social  
 Cap de la Unitat. Secció de Promoció Econòmica 
 Tècnic. Secció de Promoció Econòmica  
 Agent d’ocupació i desenvolupament local. Secció de Promoció Econòmica  
Auxiliar tècnica d’informació juvenil. Secció PIPA 
 Dinamitzadora juvenil. Secció PIPA 
 Personal de neteja   
 Aprenenta biblioteca  
 Arxivera. Àrea arxivística 
 Auxiliar administrativa. Àrea de Benestar Social 
 Tècnica auxiliar bibliotecària 
 Auxiliar bibliotecària 
 Conserge. Casal Francesc Macià 
 Conserge col·legi municipal  
  

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2  
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2  
 

D) PERSONAL  INTERÍ                           
DENOMINACIÓ LLOC DE TREBALL NÚM. PLACES GRUP NIVELL C.DESTÍ 
Auxiliar de policia 
Conserge  
Administrativa 

            5 
            1 
            1 
 

E 
E 
C1 

10 
10 
15-20 
 

    
E) PERSONAL LABORAL D'ACTIVITAT TEMPORAL 
DENOMINACIÓ LLOC DE TREBALL NÚMERO DE PLACES 
Càrrec públic - alcalde (dedicació completa)                                  
Càrrec públic - regidor (dedicació parcial) 
      
 
 

1  
5 
 
 

ORGANISME AUTÒNOM LOCAL RESIDÈNCIA SANT GABRIEL 
A) PERSONAL LABORAL D'ACTIVITAT CONTINUADA: 
DENOMINACIÓ LLOC DE TREBALL NÚMERO DE 

PLACES 
Diplomada en infermeria – Directora 
Diplomada en infermeria 
Gericultor/ora 
Cuineres 
Ajudant cuinera 
Personal de neteja 
Fisioterapeuta 

1 
4 
22 
2 
2 
7 
2 
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Treballadora social 
Administrativa 
Auxiliar administrativa 
Psicòloga 
Recepcionista 
Tècnic d’animació sociocultural 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

 
B) PERSONAL LABORAL D’ACTIVITAT TEMPORAL 
DENOMINACIÓ LLOC DE TREBALL NÚMERO DE 

PLACES 
Gericultor/ora 
 

2 
 

 
ELECTRADISTRIBUCIÓ CENTELLES, SLU 
 
A) PERSONAL LABORAL D’ACTIVITAT CONTINUADA 
DENOMINACIÓ LLOC DE TREBALL NÚMERO DE 

PLACES 
Administratiu oficial 1ª. Cap d’unitat  
Administrativa oficial 1ª                . 
Auxiliar administrativa               
Muntador oficial 1ª. Cap d’unitat exterior 
Muntador oficial 1ª 
Muntador oficial 3ª 
Ajudant auxiliar electricista. Lector  
Lector 

1 
1 
3 
1 
3 
1 
1  
1 
 
 

 
ELECTRACOMERCIAL CENTELLES, SLU 
A) PERSONAL LABORAL D’ACTIVITAT CONTINUADA 
 
DENOMINACIÓ LLOC DE TREBALL NÚMERO DE 

PLACES 
Administrativa oficial 1ª.                 
 

1 
 

Setè. Els pressupostos així aprovats s'exposaran al públic, pel termini de quinze dies, previ 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la corporació, als 
efectes d'examen i de reclamacions. 
 
Vuitè. En cas de no presentar-se reclamacions en contra s'entendrà com a definitiu l'acord 
d'aprovació inicial.” 
 
L’Ajuntament en Ple, per majoria absoluta, la qual cosa suposa set vots favorables, una 
abstenció (del representant d’ARAJUNTS-AM Víctor Barquer i Cruz) i quatre vots en contra 
(dels representant d’ARAJUNTS-AM, Alfons Giol i Amich, Miquel Àngel Alabart i Saludes i 
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Margarita Prims i Damas i de la representant de CiU Dolors Calm i Morera) dels tretze 
membres que formen la corporació municipal, va adoptar els següents acords: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost Municipal per a l'exercici 2017, el resum del qual, 
per capítols, és el següent: 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
A) OPERACIONS CORRENTS 
1. Impostos directes ............................................................................................. 2.415.000,00 € 
2. Impostos indirectes ............................................................................................... 45.000,00 € 
3. Taxes i altres ingressos  ................................................................................... 1.088.500,00 € 
4. Transferències corrents .................................................................................... 1.735.376,00 € 
5. Ingressos patrimonials ........................................................................................ 425.213,00 € 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
6. Alienació de Solars .......................................................................................................  0,00 € 
7. Transferències de capital ...................................................................................  260.000,00 € 
8. Actius financers ............................................................................................................  0,00 € 
9. Passius financers ............................................................................................................ 0,00 € 
 _______________ 
              TOTAL INGRESSOS ........................................................................... 5.969.089,00 € 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
A) OPERACIONS CORRENTS 
1. Despeses de personal ....................................................................................... 1.742.068,24 € 
2. Despeses de béns corrents i de serveis ............................................................ 2.942.619,54 € 
3. Despeses financeres ......................................................................................................  0,00 € 
4. Transferències corrents. ...................................................................................... 692.378,00 € 
 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
6. Inversions reals ................................................................................................... 539.360,00 € 
7. Transferències de capital ............................................................................................... 0,00 € 
9. Passius financers ................................................................................................... 52.663,22 € 
 ___________________ 
TOTAL DESPESES ............................................................................................ 5.969.089,00 € 

                                                                                                                                 
Segon. Aprovar inicialment el Pressupost de l’Organisme autònom local residència Sant 
Gabriel, per a l'exercici 2017, el resum del qual, per capítols, és el següent: 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
A) OPERACIONS CORRENTS 
3. Taxes i altres ingressos .................................................................................... 1.268.000,00 € 
4. Transferències corrents ....................................................................................... 275.000,00 € 
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5. Ingressos patrimonials .......................................................................................... 15.000,00 € 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
7. Transferències de capital..........................................................................................6.000,00 € 
 _________________ 
TOTAL INGRESSOS ......................................................................................... 1.564.000,00 € 
 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
A) OPERACIONS CORRENTS 
1. Despeses de personal ....................................................................................... 1.084.300,00 € 
2. Despeses de béns corrents i serveis .................................................................... 473.700,00 €  
 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
6. Inversions reals ............................................................................................. ..........6.000,00 € 
 _________________ 
TOTAL DESPESES ............................................................................................ 1.564.000,00 € 

                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                        
Tercer. Aprovar els estats de previsió d'ingressos i de despeses, compte de pèrdues i guanys i 
compte de capital de l'empresa Electradistribució Centelles, SLU, exercici 2017, de capital 
íntegrament municipal. 
 
Previsió d'ingressos: 
 
- Dos milions sis-cents dotze mil cent vuit euros amb quatre cèntims (2.612.108,04 €) 
 
Previsió de despeses: 
 
- Dos milions cinc-cents vuitanta-tres mil nou euros amb quaranta-nou cèntims 

(2.583.009,49 €) 
 
Quart. Aprovar els estats de previsió d'ingressos i de despeses, compte de pèrdues i guanys i 
compte de capital de l'empresa Electracomercial Centelles, SLU, exercici 2017, de capital 
íntegrament municipal. 
 
Previsió d'ingressos: 
 
- Quatre milions cent noranta-dos mil vuit-cents vint-i-cinc euros amb quaranta-dos cèntims 

(4.192.825,42 €) 
 
Previsió de despeses: 
 
- Tres milions set-cents quaranta mil sis-cents noranta euros amb vuitanta-vuit cèntims 

(3.740.690,88 €). 
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Cinquè.  Aprovar les Bases d'execució dels pressupostos esmentats. 
 
Sisè.  Aprovar la plantilla del personal al servei de la corporació que comprèn tots els llocs de 
treball reservats a funcionaris de carrera i al personal laboral, així com el de l’Organisme 
autònom local residència Sant Gabriel i el de les empreses Electradistribució Centelles, SLU i 
Electracomercial Centelles, SLU, inclosa en els pressupostos i que es relaciona a continuació: 
 
 
A) FUNCIONARIS DE CARRERA 
DENOMINACIÓ PLACES NÚM. PLACES SUBGRUP NIVELL C.DESTÍ 
Secretari 
Interventor 
Tresorera 
Arquitecta superior 
Enginyer superior 
Arquitecta tècnica 
Tècnic de gestió 
Administrativa 
Auxiliar administrativa 
Auxiliar policia 
Subaltern agutzil  

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
4  
3 
1 
 

A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A2 
A2 
C1 
C2 
E 
E 
 

29 
29 (vacant) 
27 (vacant) 
28 
27 
23 
17 (vacant) 
15-20 (1 vacant) 
14-15 (1 vacant) 
10 (1 vacant) 
10 
 

 
 
B) PERSONAL LABORAL D'ACTIVITAT CONTINUADA 
DENOMINACIÓ LLOC DE TREBALL NÚMERO DE PLACES 
Treballadora social                                   
Bibliotecària 
Educador/a social, Àrea de Cultura      
Treballadora familiar  
Delineant projectista                              
 

1  
1 
1  
1 
1 
 
 

 
C) PERSONAL LABORAL D'ACTIVITAT TEMPORAL  
DENOMINACIÓ LLOC DE TREBALL NÚMERO DE 

PLACES 
 Treballadora social 
 Treballadora familiar 
 Educadora social. Àrea de Benestar Social  
 Cap de la Unitat. Secció de Promoció Econòmica 
 Tècnic. Secció de Promoció Econòmica  
 Agent d’ocupació i desenvolupament local. Secció de Promoció Econòmica  
Auxiliar tècnica d’informació juvenil. Secció PIPA 
 Dinamitzadora juvenil. Secció PIPA 
 Personal de neteja   
 Aprenenta biblioteca  
 Arxivera. Àrea arxivística 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2  
1 
1 
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 Auxiliar administrativa. Àrea de Benestar Social 
 Tècnica auxiliar bibliotecària 
 Auxiliar bibliotecària 
 Conserge. Casal Francesc Macià 
 Conserge col·legi municipal  
  

1 
1 
1 
1 
2  
 

 

D) PERSONAL  INTERÍ                           
DENOMINACIÓ LLOC DE TREBALL NÚM. PLACES GRUP NIVELL C.DESTÍ 
Auxiliar de policia 
Conserge  
Administrativa 

            5 
            1 
            1 
 

E 
E 
C1 

10 
10 
15-20 
 

    
 
E) PERSONAL LABORAL D'ACTIVITAT TEMPORAL 
DENOMINACIÓ LLOC DE TREBALL NÚMERO DE PLACES 
Càrrec públic - alcalde (dedicació completa)                                  
Càrrec públic - regidor (dedicació parcial) 
      
 
                         

1  
5 
 
 

ORGANISME AUTÒNOM LOCAL RESIDÈNCIA SANT GABRIEL 
B) PERSONAL LABORAL D'ACTIVITAT CONTINUADA: 
DENOMINACIÓ LLOC DE TREBALL NÚMERO DE 

PLACES 
Diplomada en infermeria – Directora 
Diplomada en infermeria 
Gericultor/ora 
Cuineres 
Ajudant cuinera 
Personal de neteja 
Fisioterapeuta 
Treballadora social 
Administrativa 
Auxiliar administrativa 
Psicòloga 
Recepcionista 
Tècnic d’animació sociocultural 
 

1 
4 
22 
2 
2 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

 
B) PERSONAL LABORAL D’ACTIVITAT TEMPORAL 
DENOMINACIÓ LLOC DE TREBALL NÚMERO DE 

PLACES 
Gericultor/ora 
 

2 
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ELECTRADISTRIBUCIÓ CENTELLES, SLU 
 
A) PERSONAL LABORAL D’ACTIVITAT CONTINUADA 
DENOMINACIÓ LLOC DE TREBALL NÚMERO DE 

PLACES 
Administratiu oficial 1ª. Cap d’unitat  
Administrativa oficial 1ª                . 
Auxiliar administrativa               
Muntador oficial 1ª. Cap d’unitat exterior 
Muntador oficial 1ª 
Muntador oficial 3ª 
Ajudant auxiliar electricista. Lector  
Lector 

1 
1 
3 
1 
3 
1 
1  
1 
 
 

 
ELECTRACOMERCIAL CENTELLES, SLU 
A) PERSONAL LABORAL D’ACTIVITAT CONTINUADA 
 
DENOMINACIÓ LLOC DE TREBALL NÚMERO DE 

PLACES 
Administrativa oficial 1ª.                 
 

1 
 

Setè. Els pressupostos així aprovats s'exposaran al públic, pel termini de quinze dies, previ 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la corporació, als 
efectes d'examen i de reclamacions. 
 
Vuitè. En cas de no presentar-se reclamacions en contra s'entendrà com a definitiu l'acord 
d'aprovació inicial. 
 
En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 

Intervé Miquel Arisa: El pressupost està compost pel pressupost municipal més les empreses 
municipals, més la residència sant Gabriel. Té la paraula el Sr. Josep Paré. 

Intervé Josep Paré, regidor d’Hisenda: Bona nit, em sembla que tots tenim el Pressupost se’n 
va parlar a la comissió, per tant no m’estendré. Simplement crec que en aquest Ple és 
important destacar  que no es fa pròrroga del Pressupost, que segurament pel context que ens 
trobem seria el més lògic, hem de tenir en compte que als ajuntaments com el nostre la 
participació dels ingressos de l’estat és molt important i per tant en el context d’incertesa en el 
qual ens trobem prorrogar el Pressupost hagués set una opció i en tot cas plantejar l’aprovació 
dins el primer trimestre del proper any. Compromesos amb el municipi i amb l’activitat de 
l’Ajuntament hem cregut oportú plantejar un Pressupost continuista com el que portem fent 
els últims anys, però adaptat a la realitat del municipi i això implica tant les necessitats socials 
com urbanístiques. Per tant, quan es digui que és un Pressupost continuista jo m’ho prendre 
d’una forma positiva, ja que en definitiva  l’aval de la tasca feta en els últims anys així ens ho 
avala i a més és un Pressupost que incrementa lleugerament respecte la previsió de l’any 
passat en aquest mateix període i això ens porta que el Pressupost d’enguany augmenti un 6% 
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respecte el Pressupost inicial de l’any anterior i ens porta a gestionar o a preveure gestionar 
uns 6.000.000 d’euros. El Pressupost compleix la legalitat actual, bàsicament Regle de la 
despesa, Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, vostès tenen els informes que així 
ho avalen; els criteris amb els quals s’elabora, jo crec que són criteris encertats, crec que la 
feina que ha fet el Sr. Bergés en els últims anys és d’una tasca molt important que ens ha 
conscienciat a tots i que es basen amb uns ingressos basats en la prudència i per contra que les 
despeses s’adaptin a les necessitats i amb la voluntat de prestar serveis propis de la corporació 
i d’altres; aquí m’agradaria destacar la residència a través de l’organisme autònom, si primer 
deia que el pressupost inicial són 6.000.000 d’euros també si ha de sumar els 1.500.000 euros 
d’aquest servei extern i per exemple dintre dels serveis de l’estabilitat pressupostària, en el 
capítol 4t. de les despeses trobaríem una transferència molt important i un servei bàsic com és 
l’escola bressol i d’una importància també cabdal, ja que ronda els més de 400.000 euros 
aportats directament. Respecte al Pressupost destacar el baix endeutament, és un baix 
endeutament que ens permetria estar amb la normativa d’arribar a dèficit zero fins l’any 2020, 
crec que és un aspecte important en la situació actual i amb expectatives que es puguin 
produir canvis en aquesta iniciativa de contenció de la despesa, però en tot cas crec important 
destacar aquest aspecte i especialment en un any que es deixen de pagar despeses financeres. 
Jo crec que quan es critica a vegades la gestió d’aquest Ajuntament dels últims anys, a mi 
m’agradaria posar en valor que s’han pogut fer moltes coses, que moltes d’aquestes han 
vingut a través d’aportacions d’altres entitats, moltes vegades amb aportacions directes de 
transferències, però també ens han facilitat préstec d’interès zero, els quals ens permeten en 
aquest proper exercici de l’any 2017 no haver d’assumir cap despesa financera d’interessos, 
tot i que sí que es seguiran amortitzant els préstecs de la corporació. Per acabar, petites 
deferències amb l’any anterior, jo crec que es important destacar que es redueix la participació 
dels beneficis de l’Electra i per tant baixen els ingressos patrimonials; en aquest sentit, 
respecte a les empreses elèctriques el canvi més important és el canvi del sistema de la 
retribució, és un canvi que lluny de ser positiu o negatiu, és un canvi que ens porta a la realitat 
(inaudible) i a partir d’aquí es fan els càlculs de la (inaudible) a diferència de criteris dels 
anys anteriors que s’ha de dir que ens havien beneficiat. És un canvi que no ens ve de nou, i 
l’exemple més clar és que vàrem ser de les primeres empreses a acollir-nos al mercat lliure i 
precisament amb la previsió que reduiríem els beneficis vàrem buscar altres mesures per tal 
que es poguessin incrementar. Jo crec que el que ens ha d’alegrar o ser motiu d’orgull pel 
conjunt dels centellencs és que les empreses elèctriques són viables, una més que l’altra, 
evidentment,  però això anys anteriors havia sigut (inaudible) per tant jo crec que el que és 
important és que siguin empreses no deficitàries i un dels exemples d’aquesta solvència és 
que s’ha invertit i s’està al dia dels canvis i precisament la inversió més important que 
contenen els pressuposts d’enguany és el de l’estació receptora, que com es va explicar serà 
un avanç important, perquè es facin una idea la gent del públic estem parlant d’una suma de 
les dues empreses d’uns beneficis que rondarien els mig milió d’euros. Respecte els ingressos, 
he parlat de la reducció dels ingressos patrimonials, també de la reducció del capítol 3r, i 
respecte a la participació dels ingressos de l’Estat es fa una previsió pràcticament igual a la de 
l’any anterior per tal de ser el màxim de prudents i destacar la subvenció de la Diputació per a 
la inversió més important que serà la piscina. Respecte les despeses, el canvi més important 
està en el capítol 6è d’inversions, que és on hi ha l’augment més destacat respecte l’any 
anterior i per mi, personalment, destacar el capítol 1r i 2n, perquè sense entrar en el detall crec 
que són els capítols que mostren l’activitat i el dinamisme d’aquest Ajuntament i que es base 
com deia en principi en prestar serveis. 
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Intervé Miquel Arisa: Moltes gràcies. Té la paraula. 

Intervé Alfons Giol: Només una petita intervenció per apel·lar el bon fer de l’Alcaldia quan a 
vegades ens deixa intervenir en algun dels debats, perquè avui ARAJUNTS precisament en el 
debat del Pressupost que és tant important vol plantejar un parell d’intervencions. Per una 
banda, Miquel Àngel Alabart és el que assumeix la funció de portaveu del grup 
d’ARAJUNTS en aquesta qüestió i també el company Víctor Barquer també vol fer una 
intervenció que acabarà de completar la intervenció que farà el Miquel Àngel. 

Intervé Miquel Àngel Alabart: Bona nit. Sí ja endevinàvem que parlaríem de continuisme 
precisament ho hem endevinat, nosaltres també ho havíem endevinat abans i que tindríem un 
Pressupost calcat al dels anys anteriors amb unes petites diferències i en realitat en el fet de si 
caldria o no prorrogar-lo, podríem dir que l’estem prorrogant sobre les diferències però no de 
l’any passat sinó de ja fa uns quants anys. Aleshores nosaltres hem tingut la temptació de fins 
i tot repetir la mateixa intervenció de l’any pesat, ja que ens la miràvem i podríem repetir 
varies coses, no la repetirem per no fer-ho tant passat, direm algunes coses noves, però sí que 
volem rescatar algunes paraules que dèiem en aquella intervenció com per exemple 
continuisme, inèrcia, s’ha fet dins una estratègia de mínims a l’espera d’una evolució 
posterior, no s’hi veu una evolució tècnica, inèrcies del concepte del treball ordinari, absència 
de previsió d’ajuts a entitats, no hem tingut l’oportunitat de fer –ne un debat com ens 
haguéssim merescut. Els objectius del govern que preveu el capítol d’inversions són molt 
migrades i en general comentar que el debat ha estat inexistent, però no només amb nosaltres 
sinó que, com hem anat dient, amb la població en general. El grau de participació en 
l’elaboració d’aquest pressupost és senzillament nul·la. A més a més i podem afegir que ja 
l’any passat també havíem presentat una moció sobre la idea de fer un debat públic sobre els 
pressupostos i precisament el desembre de l’any passat ja se’ns va informar que no es faria, i 
per tant podem dir el debat públic dels pressupost que ARAJUNTS va plantejar en una moció 
encara està pendent, en aquell moment s’ajornava previsiblement fins el mes de febrer, que és 
el mes que se’ns havia dit, després se’ns va dir que no es faria mai. I com sempre se’ns dóna 
amb molt poc temps i amb la possibilitat de parlar-ne només tres quarts d’hora a la comissió. 
Per tant, ni és el Pressupost que nosaltres hauríem fet, perquè evidentment es partiria d’unes 
estratègies, d’unes línies, d’uns objectius d’un programa electoral, d’una voluntat de buscar 
canvis, etc. I per tant, no ho hauríem fet així, però, a més a més, tampoc l’hauríem fet 
nosaltres sols, ho hauríem fet de forma participativa, oberta a la població, hauríem fet 
audiències públiques, ho hauríem explicat, ho hauríem parlat, debatut, hauríem plantejat els 
pressupostos i la seva execució amb el màxim de transparència, i transparència no vol dir que 
hi hagi uns fulls i es puguin consultar i que es troben a la web sinó que hi hagi la voluntat 
realment de fer-ho no opac, sinó molt clar, molt transparent, amb una classificació de les 
partides orgànica que la faci molt clara. Per tant, no cal dir que fet d’aquesta manera i 
presentat d’aquesta manera el nostre vot serà negatiu, però si que voldríem comentar dins el 
que és possible i breument els elements que hem vist i que són els principals i els més grans i 
els que no hem vist i per tant això sí que ho comentarem. Sobre els ingressos parlarem dels 
beneficis de l’electre, que com ja hem comentat van baixant, però el que segueix és la seva 
tendència a més a més de la baixa a fer servir aquest recurs extraordinari, ja que és un recurs 
extraordinari, a destinar-lo a un conjunt de funcionament ordinari, la qual cosa ja vàrem dir 
l’any passat que no ens sembla comprensible. També vam comentar l’altra dia a la comissió la 
disminució dels ingressos per a la taxa de l’escola bressol que no l’hem acabat d’entendre i 
com que parlem d’una partida important, ens agradaria saber a què es deu perquè l’execució 
que se’ns ha passat la documentació que és fins el juny si fem la projecció, nosaltres ens 
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surten, potser ens hem equivocat en els càlculs, ens surten més de 200.000 euros, aleshores no 
entenem encara perquè aquest any es preveu una baixada, si a la pregunta si s’havia baixat la 
matrícula se’ns va respondre que no.  

Després també veiem que s’afirmen les inversions previstes que es financen amb recursos 
ordinaris del Pressupost però que en realitat després a base de modificacions de crèdit vénen 
de subvencions extraordinàries algunes finalistes, això pel que fa als ingressos. Quan a les 
despeses, per una banda es va comentar també a la comissió el tema de l’augment de les 
retribucions del personal que sembla ser que aquest any potser l’Estat no autoritzarà, 
aleshores potser no calia preveure’l, queda bé dir-li al personal que se l’hi augmentarà el sou 
un 1%, és fantàstic que es podés fer, però si no és pot fer potser valia la pena tenir una mica 
de prudència en aquest punt. També se’ns va dir que les retribucions de la plaça d’Intervenció, 
que ha sortit a concurs, s’augmentarien per poder cobrir la plaça, però no se’ns ha dit la 
quantitat, no la sabem. Si que ens falta veure alguna partida destinada, perquè també són 
coses que s’han anat dient, són coses que veiem que es diu que sí que es faran, i hem de veure 
on està això, tot el tema de la millora de la transparència a la pàgina web i d’administració 
electrònica, se’ns va dient que es farà una web nova, fa temps que es va dient i en el 
Pressupost no hem vist que estigui prevista la web nova, hi ho considerem important, per 
encendre bombetes no ho diríem, però estem parlant de la web municipal que ha de ser l’eina 
principal de transparència per tal que la ciutadania pugui fer els tràmits. Després temes 
importants de gruix i que ens semblen que s’haurien de manifestar d’alguna manera, la 
despesa social; nosaltres creiem que la despesa social hauria de millorar notablement així com 
l’aportació a fons de solidaritat en la línia d’anar a les causes de la desigualtat, ho vàrem 
parlar l’altra dia al Ple anterior, això aniria lligat a reclamar una partida per obrir el debat 
sobre com ha de ser la política assistencial i no tan assistencial, la pobresa i la precarietat a la 
població i que ajudes ha analitzat les causes del fenomen més enllà de l’almoina, i cobrís nous 
escenaris d’activitat solidaria de l’economia social i consignar la partida que destinarem als 
refugiats encara que vagi cap al Consell de Cooperació però que creiem que estaria bé que 
quedés consignada i que augmentés. També vàrem denunciar la manca d’una partida clara pel 
pagament de la quota de l’AMI, mentre que sí que hi és alguna altra supramunicipal, no l’hem 
vist la de l’AMI i tenint en compte que en un acord recent de la Junta de Govern Local es va 
retornar una factura de l’AMI, doncs, estem una mica en alerta si s’ha decidit no pagar a 
l’AMI, o que passa amb això! La qual cosa ens podran explicar segurament. També es 
consignen 34.500 euros per interessos de demora del terreny contigu al Palau dels Comtes, 
donant la raó al que ja vàrem posar de manifest que passaria per la poca sensibilitat a una 
reclamació d’un particular que finalment sembla ajustada, doncs, es consignen per tant en 
aquest cas i creiem que és encertat consignar-les. Inversions, si no ho hem comptat malament 
parlem d’un 9% d’inversions, creiem que en un Pla de mandat clar creiem que aquestes 
inversions augmentarien en diverses possibles finalitats, creiem per tant que són comptades i 
insuficients. Reclamem, a més a més, unes partides específiques d’inversions que són objectes 
de pressupostos participatius, hi evidentment ja hem  dit que això no s’ha donat, no s’ha obert 
a la participació de la població en cap aspecte dels pressupostos, però, a més a més, s’ha 
parlat jo diria en el programa electoral que es faria un procés participatiu de la possible 
compra del Palau dels comtes i que es faria un procés participatiu i que nosaltres creiem que 
s’hauria de fer sobre el nou POUM que ja clama el cel que no es faci, ho hem anat dient des 
de fa molts anys als diferents grups, o també un procés participatiu sobre de quina forma 
s’hauria de desplegar d’una vegada el Pla de Mobilitat o que s’hauria de refer perquè potser 
ha quedat obsolet, potser s’hauria de refer, però hauria de tenir aquest procés participatiu 
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consignar les partides d’inversions. Reclamar partides específiques per a la millora de 
l’eficiència energètica, més enllà de la instal·lació de plaques fotovoltaiques, en la línia de 
tots els plans d’estalvi, de tots els compromisos dels alcaldes europeus, etc., calderes de 
biomassa per serveis comunitaris, mesures d’estalvi d’edificis, substitució de lluminàries, se 
n’ha fet algunes però creiem que s’ha de ser més dràstic amb això, tot això pel que fa als 
pressupostos de l’Ajuntament.  

Pel que fa als pressupostos de l’Electra i la residència senzillament dir que el nostre vot serà 
en contra atès que el paper del plenari és purament testimonial, ja que els grups de l’oposició 
no hem pogut participar-hi com hem reclamat tantes vegades en el seguiment, en la definició 
d’estratègies, activitats, etc. Per tant, ja els hi hem dit tot una mica de cop, que el nostre vot 
serà negatiu en tots els pressupostos. 

Intervé Víctor Barquer: Gràcies, moltes gràcies. Tres coses; primera, una que la reitero i que 
la vaig fer l’any passat per aquestes dates en el mateix Ple, que és una cosa que no entenc i 
m’agradaria que me l’expliquessin, l’article 112 de la Llei de bases de règim local diu molt 
clar quin és el calendari, pel que fa a l’elaboració del pressupost diu, entre altres coses, que 
abans del 15 d’octubre cal enviar la documentació i aprovar-la inicialment, posar-la a 
exposició pública, i abans del 31 de desembre poder-la aprovar; tant costa fer això? Es que no 
ho entenc perquè no és pot fer? Que hagués facilitat això? Doncs, poder treballar millor les 
coses, si hem hagut de treballar a corre cuita per intentar donar algunes alternatives, és que no 
em sembla lògic, no passa res, si l’aprovarem igual! Per aprovar la cosa són faves comptades 
però si més no, almenys, una mica de cura en aquestes coses. És que sincerament no ho 
entenc, no ho entenc perquè aquestes coses no es fan, quan per altres són molt, molt curosos; 
per tant primer punt sobre la taula. Segon punt; això dels pressupostos cada dia m’agrada més, 
m’ho passo molt bé, i per tant m’he dedicat a treballar una miqueta alguns aspectes, m’he 
centrat bàsicament en el tema de la participació per programes que crec que és la més 
interessant per nosaltres i resulta que donant-li voltes al tema m’he trobat amb vàries coses, i 
una em sobte i m’ha fet molta gràcia, així com la despesa número 3, que és la corresponent al 
que seria els béns públics de caràcter preferent, el que seria sanitat, educació, cultura i esport. 
Cultura, està molt bé! Però resulta que la seva tendència i tinc gràfiques que ho demostren, 
perquè he entrat a la web i m’he entretingut a recollir totes les dades que hi estan exposades, 
resulta que cultura cada any es va incrementant, que està molt bé! Puc donar xifres, però 
després resulta que me’n vaig a l’àrea de despesa número 2, que és la que diu actuacions de 
protecció i promoció, que hi ha bàsicament polítiques de despesa com són foment de 
l’ocupació i aquestes la seva tendència és a la inversa va cap avall, llavors, a mi m’agradaria 
saber i em ve al cap un acudit tonto, si m’ho permeteu, que és que a Centelles, home, feina 
igual no en trobes però t’ho pots passar de puta mare! La festa està molt bé, però senyors són 
les persones les que estan patint, el fet d’incrementar tanta cosa a nivell de cultura, que està 
molt bé, però senyors busquem alternatives. O sigui, no entraré en el detall, que hi podria 
entrar si voleu! en el desglossament de les partides i les actuacions que es concretaran en això, 
hi ha algunes que diuen, jo encara no entenc! Per posar un exemple, uns 20.000 euros pel 
tema del Banc d’aliments, home! Si us plau! No podríem posar en marxa polítiques que 
realment que vagin, com deia en Miquel Àngel molt bé, a l’arrel del problema, que busquin 
alternatives a aquestes situacions. Per això aquest és el tercer punt i encara és més necessari 
allò que havíem aprovat i que són aquestes entrevistes amb la gent de promoció social, dels 
serveis socials, que inclouria ara, si m’ho permeten, a la gent de cultura a veure si són capaços 
de fer traspassos, ara algunes humanitzacions són especialistes en bellugar coses, ja ho sabeu, 
llavors, podíem buscar elements de cultura i podríem traspassar-los sempre hi quan definim 
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clarament la política d’ocupació que tenim, que això és el que jo espero averiguar que 
tinguem aquestes entrevistes de les quals estic molt dubtós i que suposo que el mes que ve les 
podrem fer,  i després clar, per posar la cirereta al pastís el tema de la participació, aquí ens hi 
hem de posar a treballar perquè es un element que ens permetrà, com ha exposat en Miquel 
Àngel, d’alguna manera aprofundir en tot el tema, però és molt i molt significatiu que 
aquestes dues partides tinguin tendències oposades, llavors potser que ens ho fem mirar, i si 
estic equivocat cap problema reconeixeré el meu error, perquè jo sóc una mica neòfit en això 
dels pressupostos, però com que m'ho passo molt bé espero que l’any que ve encara ho sabré 
fer millor. Moltes gràcies. 

Intervé Josep Paré: Jo agraeixo la seva intervenció perquè demostra que hi ha una feina al 
darrere, crec que és important per tots de la manera que ho ha fet i com ho ha expressat, jo 
personalment com a regidor d’Hisenda estic agraït i a part apunta que hi ha temes que entre 
tots els podem millorar. Respecte al calendari jo li vaig dir l’any passat, som els que som, és 
una estructura de personal precisament a l’Àrea econòmica reduïda, igual que en el conjunt de 
les altres àrees, i per tant no és que es treballi a corre cuita sinó que es coneixen els terminis i 
es treballa per intentar plantejar el pressupost dintre de l’últim trimestre de l’any. Per tradició, 
sí, però sempre hem intentar aprovar-lo al desembre ja per terminis entenem que entrem i que 
ens permet tenir clar els ingressos amb els quals podrem comptar, això és precisament el que 
jo li deia al principi que la base del pressupost que nosaltres fem es base a fer uns ingressos 
ajustats a la realitat, i a partir d’aquí quan més tard s’aprova més despesa hi ha executada de 
l’any anterior i per tant més es pot ajustar. Que els calendaris es podrien avançar, evident! 
Però la informació amb la qual es treballaria seria diferent, això és amb  el que estem 
treballant, algun any l’hem aprovat al novembre depèn del context, però ja li dic i a part he set 
molt sincer, crec que en el moment que estem no ens podem enganyar l’Estat no té 
pressupost; prorrogar pressupost hagués sigut una opció que ens la vàrem plantejar però la 
diferència entre prorrogar i el pressupost que presentem és que hi ha pressupost, per tant quan 
vostès diuen que farien, nosaltres fem pressupost; quan vostès diuen que farien nosaltres 
presentem i aquesta és la diferència més important entre el que vostès plantegen i el que 
nosaltres portem a plenari. Respecte als programes, home! Que Centelles ens ho passem bé! 
Ho intentem, que vinculem la cultura i la festa amb l’economia és evident, és un municipi que 
el mercat ens ha fet un fet diferencial i per tant amb les festes i destinem molts recursos 
perquè precisament també entenem que retornen amb l’economia local. La política 
d’ocupació, jo ja l’hi he dit en molts moments, potser amb les partides concretes no es veu 
però també hauríem de tenir en compte que en altres moments havíem coordinat Osona Sud 
de Promoció econòmica, per tant havíem arribat a tenir una plantilla de Promoció econòmica 
que podia rondar en certs moments l’entorn de vuit persones, actualment n’hi ha menys. Es 
redueix el personal i la despesa destinada a política d’ocupació sí, però és que també canvia 
els recursos, el finançament i en definitiva els serveis que es presten, per tant no és que es faci 
menys sinó és que cada municipi també ha anat adaptant-se i nosaltres per exemple som un 
dels municipis que ha pogut generar llocs de treball en un moment de crisi, això es veu en el 
pressupost a través del capítol d’impost d’activitats segur, però el més important és que també 
es veu amb la situació i amb el teixit empresarial que s’ha intentat potenciar, divers, això són 
elements que no estan en el pressupost però que estan a la realitat del municipi. L’activitat 
cultural a diferència d’altres llocs està molt més a mans d’entitats, doncs l’Ajuntament és un 
agent actiu i per tant no ens ha de preocupar que destinem diners a la cultura perquè és una 
manera de potenciar la participació, de potenciar el municipi, per tant jo crec que vostè això 
també crec que ho hauria de diferenciar. Respecte als serveis socials, nosaltres tenim més 
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personal que el que marca la legislació, nosaltres d’ajudes i de programes socials en tenim, en 
potenciem, precisament perquè entenem que és la manera de poder fer costat a les famílies, 
precisament quan el seu company parlava d’almoines, a mi em sap greu que s’utilitzi aquesta 
paraula perquè si reforcem les àrees d’atenció a la persona amb professionals és perquè 
creiem amb els plans i els projectes familiars que s’estableixen des de l’Àrea de Benestar per 
conèixer les realitats i poder fer propostes que entenem que això es fa amb persones que 
estiguin qualificades, que puguin donar aquest servei i a partir d’aquí se’n deriven programes. 
Amb el banc d’aliments, jo penso que l’últim mes és claríssim el que es va fer, el local 
l’assumeix l’Ajuntament, al final els aliments vénen d’on vénen, quan en falten els hi posem, 
vol dir que son serveis i projectes que lluny de ser almoines o lluny de ser caritatius són 
projectes amb els que hi creiem que hi ha gent al darrere que vetlla perquè hi hagi aquesta 
implicació social i per tant l’Ajuntament està al costat. Per tant, quan parlem d’uns 
pressupostos continuistes, Sí! Perquè hi creiem, perquè creiem amb els vincles socials que hi 
ha darrere de cada concepte, perquè creiem amb els serveis que es presten com a municipi i 
per tant lluny de no rebre propostes el que fem nosaltres és amb els serveis i amb el estem fent 
intentar millorar-ho i adaptar. Canvis n’hi ha, en el Pressupost de l’any passat subvencions a 
entitats no n’hi havia, enguany n’hi ha i, a més a més, hi ha un Reglament en curs, vol dir que 
d’elements se’n van incorporant, però també hem de tenir en compte, jo crec que és l’element 
que ha condicionat més en els últims anys i que també ha evitat que s’establissin els 
mecanismes de participació, és que la despesa pública està fiscalitzada i està completament 
regulada per tant en generar falses expectatives no hi creiem. Fer processos participatius, 
engrescar gent, quan l’Ajuntament té un problema greu de poder destinar recursos amb 
despesa amb tots els incompliments normatius que això suposaria, doncs hem optat per 
prestar serveis i lluny de temes d’aquests. Els contextos sembla que canvien i aquest any 
sembla que els temes de contenció de la despesa poden canviar i això obrirà noves portes, si 
és així s’obriran nous ventalls que actualment (inaudible) un altre tema. Respecte l’estalvi 
energètic, i així començaré pel final, les modificacions pressupostàries i la pròpia evolució del 
Pressupost marca que s’hi ha invertit molt, lluny de les plaques de la piscina, si vostè mira el 
consum dels edificis municipals, si vostè mira l’enllumenat, doncs són temes que s’hi ha 
invertit moltíssim, que precisament des de Medi ambient l’altra dia la Neus quan parlàvem del 
Pressupost en feia esment que és un del elements que es porta més bé. Quan vostè parla que 
l’Electra destina despesa ordinària és que l’Ajuntament assumeix despesa ordinària per 
enllumenat, no és que destinem uns recursos, no, no! És que si no tinguéssim aquesta empresa 
serien uns recursos que estaríem destinant a altres empreses, per tant crec que hem de ser 
curosos amb el que plantegem. Respecte al personal pel que fa a l’1%, jo si no ho tinc 
malentès la Generalitat ha aprovat o ha iniciat els tràmits per l’aprovació del Pressupost 
aquesta setmana precisament i contempla l’1% igual que l’Ajuntament, per tant em sembla 
que el partit que ha defensat el Pressupost doncs vostès el coneixen bé; nosaltres intentem 
estar en sintonia amb altres administracions, tècnicament es fa un treball per tal de conèixer 
les novetats i intentem reflectir-ho dins el context local en el qual ens trobem nosaltres. 
Respecte a l’escola bressol, jo ho vaig dir en comissió, baixa la despesa per tant amb aquest 
criteri de prudència es baixen els ingressos; queda justificat, segurament no! No han variat les 
taxes, no ha variat la matrícula, doncs, generarà més ingrés, no ens ha de preocupar aquest 
aspecte el que ens hauria de preocupar és que baixant la partida de despesa que és qui 
realment finança el servei fos per anar en contra d’aquest recurs, on precisament és un servei 
en el qual hi creiem, si està a sobre, i abans ja parlàvem de dades de la importància que té 
(inaudible) de forma directa. I els altres aspectes jo crec que s’han plantejat. El tema del Palau 
no és que vostès ho diguessin, és que quan vam aprovar la transferència de pagar l’IVA ja 
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vàrem reconèixer que aquests diners es tindrien que pagar, però que els possibles interessos 
que generessin eren tan pocs que sempre guiats pels serveis jurídics es va considerar de 
refredar-ho i  que en tot cas ja es posaria més endavant, ara es creu oportú posar-ho al 
Pressupost, per tant en aquest sentit ens alegres que podem coincidir. Que les inversions són 
insuficients, més ho eren l’any passat! Que hi haurà modificació del Pressupost aquest any i 
que les inversions segurament seran un element cabdal, segur; però també, i amb això em 
remeto al que deia abans, que la despesa està controlada, tenim uns límits que hem de complir 
i això afecta a les inversions i ens ha afectat en el conjunt dels anys, ha generat estalvi per 
l’Ajuntament, però en canvi ens ha condicionat o ens ha impedit poder fer certes coses i hem 
hagut de prioritzar, i en aquest sentit jo crec que la diferència és que el Pressupost s’adapta a 
la realitat, que utilitzarem les modificacions al llarg de l’any per tal de millorar-lo i com vostè 
deia el Pressupost és continuisme, podien preveure quin tipus de Pressupost faríem per tant 
han tingut un any per fer propostes i no han arribat i els tornem a deixar la porta oberta perquè 
si realment creuen que hi ha la necessitat de canvis d’inèrcia que vostès poden aportar, doncs 
tornen a tenir un any a la seva disposició per demostrar-ho. 

Intervé l’alcalde: Moltes gràcies.  

Intervé Miquel Àngel Alabart: Sobre això últim, també serem continuistes. La funció de 
l’equip de govern és la de fer pressupostos, la funció de l’oposició és de fiscalitzar-los, de 
controlar-los, de fer propostes, etc., però no de fer uns pressupostos. El que sí també és funció 
de l’equip de govern és de convocar-nos a comissions i poder-los treballar junts i això estarem 
encantats de participar-hi com hem dit sempre; a més a més, estarem més encantats si s’ha 
obert la participació a la població. Aquí una segona cosa, parlem de participació com si fos un 
luxe o un caprici, que només fem quan ens van bé els diners, com si parléssim d’unes coses 
que donem als nens, com si la població no fos adulta per comprendre si hi ha una situació de 
crisi o per comprendre el que sigui, no estem parlant de fer participació perquè mira no sabem 
que més fer! Per passar l’estona, sinó que estem parlant de participació perquè creiem que la 
democràcia consisteix en això i per tant creiem que no hi ha cap excusa, no hi ha cap raó, no 
hi ha cap situació de crisi que serveixi per justificar que no s’obrin processos participatius. 
L’última cosa, per no entrar en tot el detall del que s’ha anat comentant, sobre el tema de les 
inversions si no ho tinc malentès, les inversions sostenibles no estan sotmeses a la Regla de la 
despesa i per tal no cal que esperem a tenir modificacions de crèdit per preveure-les, si és que 
tenim idees! Si és perquè no tenim idees! Una de les coses que podem fer, precisament, és 
preguntar a la gent o consultar el programa electoral d’altres grups que tenen bastantes idees o 
fins i tot al seu propi, que n’hi havia bastantes.  

Intervé Josep Paré: Precisament, vàrem presentar en un programa electoral perquè hi creiem, 
el nostre compromís amb Centelles és precisament el que ens va donar la majoria que és el 
seguit d’actuacions que plantejàvem i per això estem convençuts que al llarg del temps que 
portem i del temps que ens queda intentarem portar-lo a terme amb la seva majoria. Respecte 
a la participació no són excuses, nosaltres  la defensem i la portem a terme en els diferents 
àmbits, l´únic que en el tema pressupostari entenem que no és el millor context.  

Intervé l’alcalde: Moltes gràcies. Vostè, una de petita! 

Intervé Víctor Barquer: Josep, nombre d’aturats? A Centelles la disminució és mínima, això 
t’indica que la incidència que tenen les polítiques d’ocupació no són les correctes, la qual cosa 
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cal platejar-se i cal modificar-ho, si rebaixem recursos encara estem liant més la troca, 
(inaudible) tant per un cantó com per un altre. 

Intervé Josep Paré: Sí, però miri, vostè és de la CUP i per tant jo li recordaré una cosa, al 
contrari penso que son gent que hi puc tenir afinitat en algunes coses i per tant li plantejo 
precisament per la capacitat que actualment vostès tenen d’incidir en el Pressupost autonòmic, 
si han baixat els recursos destinats a polítiques d’ocupació és, entre altres motius, perquè 
rebem menys recursos d’administracions com és la Generalitat que és la que més els ha reduït, 
per poder plantejar plans d’ocupació que beneficiaven la gent de Centelles, i això ja li havia 
plantejat en altres moments. En un any s’havia pogut arribar a donar feina, amb més o menys 
períodes de temps, a l’entorn de quaranta o cinquanta persones, actualment això no és 
possible perquè la Generalitat no els està potenciant, per tant quan vostè parla o intenta 
plantejar alternatives socials, de la necessitat, de la reducció de recursos en aquests àmbits, 
doncs, també vagi a l’arrel del problema, de com han canviat els recursos en aquests àmbits i 
com des de l’administració local s’ha fet el que s’ha pogut, ara no tinc les dades al cap i no 
voldria dir una cosa per l’altra, però crec que d’una campanya que precisament havia fet 
esquerra l’any 2007, més o menys de l’atur, amb les dades actuals hi havia una reducció 
important d’aturats comparat amb el nombre d’ara, reducció n’hi ha, també s’ha d’analitzar 
darrera les situacions dels aturats també hi ha moltes circumstàncies personals, alguns 
simplement estan ja en tràmit d’entrar en la jubilació d’altres estan en altres circumstàncies, 
per això li deia i defenso la importància de tenir recursos propis amb personal per poder 
conèixer aquestes realitats i intentar que les respostes que es donin en els diferents àmbits 
donin resposta a aquestes situacions personals, que en definitiva darrera dels números hi ha 
persones. 

Intervé Víctor Barquer: Però el que passa, ja acabo amb això, a veure! Si fem sempre el 
mateix els resultats seran sempre els mateixos i variaran en funció dels recursos que tinguem. 
Els que els plantejo no és això, el que es planteja és donar-li un tomb al concepte, buscar una 
altra forma d’entomar el problema i aquí és on tenim capacitat per fer-ho; si tirem pilotes fora, 
que la Generalitat i tal, la Generalitat i quan no és l’Estat i quan no es Brussel·les i quan no és 
el sistema aquest fastigós. Per tant el que hem de fer es posar-nos en marxa i modificar les 
circumstàncies que ens determinen i això és pot fer amb el suport de l’Ajuntament, no amb 
recursos de l’Ajuntament.  

Intervé l’alcalde: Es pot fer, però també cal dir una cosa, espero que vostès que tenen tanta 
incidència en els Pressupostos de la Generalitat també els variïn en aquest sentit, espero! 
Espero que ho facin i llavors tots hi podrem participar. A vegades les coses dir-les és molt 
fàcil, però fer-les és més complicat. Té la paraula la Sr. Dolors Calm, si us plau! 

Intervé Dolors Calm: A veure, el Pressupost de l’Ajuntament de Centelles. El Sr. Paré ens ha 
dit moltes vegades que si no estem d’acord amb els pressupostos presentats que en presentem 
uns d’alternatius. La nostra resposta sempre és que els pressupostos són competència de 
l’equip de govern que per això hi són i cobren; si bé considerem que els pressupostos han de 
ser participatius primer amb els grups de l’oposició perquè representen una àmplia part de la 
població, cosa reivindicada un munt de vegades i  la resposta és sempre la mateixa, res, de res. 
Ho seguim proposant! A veure si en algun moment no cau en un sac foradat.  Per què no 
proven de debatre quines són les prioritats més necessàries? i poden posar sobre la taula a on 
creiem es poden gestionar millor i fer un Pressupost que reflecteixi les diferents maneres 
d’entendre el poble i el seu futur. En segon lloc, ens agradaria que tinguessin inclòs en una 
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part la previsió d’un procés participatiu dels centellencs i centellenques, ja demanat i cosa que 
han fet també els senyors d’ARAJUNTS, potser d’aquesta manera vostès aconseguirien portar 
a Ple uns pressupostos on el tràmit d’aprovació seria fàcil i ràpid, Tan sols per aquests motius 
podríem dir no, però també com vostès saben nosaltres fem un seguiment dels pressupostos! 
Tot i que els hem d’aprovar, només hem tingut quatre dies per poder-los estudiar per sort som 
un equip i si convé ens els mirem el diumenge per responsabilitat. Dit això, estem en 
disposició d’entrar a comentar partida per partida, però només farem incís en unes quantes 
significatives i curioses no tan sols pel seu import. En les partides d’ingressos, s’ha aplicat, el 
recaptat l’any anterior com ja diu l’informe del secretari, no ho veiem pas malament, però si 
que especialment hi ha una partida que és la recaptació de la recollida d’escombraries que ens 
preocupa, ja que queda molt justa per cobrir el servei. Val a dir que en anteriors ocasions ja 
hem demanat l’estudi del cost de cadascun d’aquests serveis d’import important i que les 
quotes han de cobrir el seu cost; no se’ns ha donat mai, suposem que el tenen, ja us el 
tornarem a demanar! En despeses, increment d’un 65% en la partida de manteniment de parcs 
i jardins, quan en l’execució del Pressupost a 30 de novembre no ens hem gastat la quantitat 
pressupostada al 2016, 104.000 euros. Veiem que pressuposten 10.000 euros en les partides 
d’altres despeses, escoles i formació, quan a 30 de novembre l’estat d’execució d’aquesta 
partida és de 17.000 euros, no pensen dedicar més esforços en això? Neteges de l’escola 
bressol un increment del 12%, quan tenim tancat un contracte de neteja. Pressupost de 95.000 
euros per consum elèctric de la piscina coberta, que és el mateix import pressupostat l’any 
passat. Si bé l’han rebaixat en una modificació de crèdit aquest any fins a 85.400 euros, que ja 
portem gastats i falten les últimes factures. La partida de gas de la piscina coberta la baixen de 
26.000 euros pel proper 2017, quan a la partida d’aquest any la varen apujar molt en una de 
les modificacions de crèdit, encara falten arribar les factures d’aquest mes quedant 
probablement a la par, al tancament. No tenen que posar plaques fotovoltaiques per rebaixar 
el cost? On el reflecteixen? És aquesta la quantitat que tenen estimada d’estalvi?  Una inversió 
de 100.000 euros per aquestes plaques s’hauria de reflectir en una quantitat suficient per poder 
valorar l’amortització que comporta. Ho sigui que deuen tenir un estudi de reducció de costos 
per decidir fer aquesta inversió, se suposa, oi? I si la tenen seria lògic ajuntar-la amb el 
Pressupost que volen que els aprovem. Plaques que per una altra banda el nostre grup ha 
reivindicat en moltes ocasions a fi de baixar el cost. Augment del cost del Pavelló municipal 
en un 6%, no és suficient el que paguem? En aquest tema hi ha altres consideracions que 
deixarem per a propers plens, ja que això no pertany al Pressupost. En relació al cost dels 
ingressos pel que fa a l’escola de música, Fundació Privada i l’escola bressol hem demanat 
per escrit i de paraula i amb el compromís del regidor a donar-nos les explicacions i un 
dossier amb les despeses, els ingressos, cost de personal i d’alumnat, i encara els estem 
esperant! Per tant, no es pot fer una valoració curosa ni cap tipus d’aportació, pel 
desconeixement que en tenim per la falta d’informació que vostès no ens volen donar; tan sols 
per aquest punt hauríem de dir no als pressupostos. I una partida nova d’interessos de 34.500 
euros, afegits als 33.000 ja pagats, de demora del pagament de l’IVA dels terrenys de 
l’aparcament del Palau Comtal, magnífic! Segona part d’una molt, molt mala gestió que està 
costant a tots els centellencs una barbaritat. Quan hi ha coses molt primordials per fer al poble 
i aleshores ens diuen que no hi ha pressupost, com es pot digerir tot això? I després s’ho 
prenen malament quan els hi diem que pitjor no es pot fer! És la segona part i pot caure una 
tercera, Déu no vulgui! En tema d’inversions ens sembla al·lucinant que destinin una partida 
de 55.000 euros a remodelar la plaça de l’Electre, que ja està bé! Però no, quan tenim carrers 
que s’hi han de fer actuacions de fa molts anys, Bellesguard, hi ha carrers sense asfaltar i amb 
voreres en un estat lamentable, baixada carrer Sant Jaume, carrer Fortuny, carrer Collsuspina, 
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carrer Font Calenta, voreres del polígon de la Gavarra, etc. etc., No veiem per cap lloc una 
previsió d’un nou Pla de Mobilitat, molt i molt necessari al nostre poble, el que tenim és del 
2007 i no l’han posat mai en marxa, ja que no era l’adequat, això també ens va costar un 
dineral, vol dir que com sempre anem amb un esclop i una espardenya, i anem fent 
modificacions puntuals i no fusionades entre sí. Necessitem un nou Pla de Mobilitat, on a 
l’hora de redactar-lo s’impliqui l’oposició i tècnics que tenen experiència en el trànsit i que 
coneixen la problemàtica del poble. Veiem que fan una previsió de renovació de PC i de 
programes de serveis generals, també podrien tenir en compte una remodelació de la pàgina 
web, ja que l’actual és com una guia d’oci,  molt complicada a l’hora de trobar les coses, amb 
una finestreta petita de transparència municipal que destaca molt poc, quan tindria que estar 
en un lloc ben visible, com fan altres ajuntaments, com a portal de transparència. Aconsellaria 
fessin una repassada a les diferents webs de diferents municipis d’Osona, com del Vallès, tant 
petits com grans. També voldríem fer referència a la partida d’atenció fons ajuda a països del 
tercer món, creiem que s’hauria d’incrementar donades les circumstàncies dels refugiats per 
poder donar-los suport si es dóna la necessitat, que és amb el que s’ha treballat en el Fons de 
Cooperació durant l’any 2016 i que l’Ajuntament hi ha participat. Una altra partida que ens 
sembla que no s’hi dedica el que tocaria, 1.000 euros, és la de premis, beques i pensions 
d’estudis, d’ensenyament, que ens sembla clarament insuficient. Del POUM ni rastre. El que 
està molt clar que quan et mires el Pressupost i modificacions de crèdit i no es veu cap 
proposta de poble, sinó que sembla un pur tràmit fet pels serveis tècnics i seguint el que s’ha 
fet fins ara, són una muntanya russa, ara amunt! Ara avall! Ara trec una mica d’aquí i ara una 
mica d’allà! I la posem més enllà. Un Pressupost és un estat aproximat del que preveuen es 
gastaran per les accions que volen fer sobre el seu Pla de govern, i els projectes en cartera. És 
evident que hi haurà modificacions en funció de noves situacions que surtin, però aquestes 
modificacions no es poden fer perquè s’ajustin al que va sortint sobre la marxa i sense cap 
previsió. És un pressupost continuista, sense cap projecte de poble sinó només fent la viu, viu 
i qui dia passa any empeny! Només falta comprovar l’estructura del Pressupost per constatar 
el que diem, el capítol de despeses és un 49.28% del total i les inversions un 9%, trist, molt 
trist.  

Pressupost de l’Electre, com pretenen que els aprovem uns pressupostos que ens adjunten 
amb una comparativa de pèrdues i guanys de l’any 2016, amb el que preveuen el 2017, sense  
un informe de com s’ha desenvolupat al menys fins a 30 de novembre? Ni com aplicaran les 
inversions previstes, ni si s’han portat a terme les previstes pel 2016. Import important d’un 
total de 250.000 euros. On es un dossier de com ha evolucionat aquest any? I on es pensen 
aplicar les inversions pel proper i amb quin període d’ amortització? Tenim pendents de  la 
revisió dels llistats d’impagats, tema prou important per l’experiència que hem tingut amb la 
seva gestió,  i el descontrol dels impagats, la seva comprovació creiem és important. Per tant 
com volen que a ulls clucs els aprovem el que presenten ?  

Revisats els pressupostos que presenten de la Residencia, es detecta a primer cop d’ull que les 
partides són calcades a les del pressupost 2016, un copiar i enganxar literal, inclús la partida 
de mobiliari 6.000 euros, i la de interessos bancaris 5.000 euros, haurem d’esbrinar quina 
entitat bancària els hi paga aquests interessos!. Quant a l´Ajuntament la previsió es de 1.000? 
Tenim que a la última modificació de crèdit, de 17 d’octubre, la partida de personal, el total 
queda en 1.193.800 euros i en el pressupost de 2017 l’ aprovisionen per 1.084.300 euros, o 
sigui 10% menys. Menys partida que l’any 2016 en personal laboral temporal i ja no diguem 
de la partida de seguretat social. O sigui pensen fer la mateixa feina amb menys gent ? Mirin 
ja no es fer trampes al solitari, sinó una manera il·lògica i barroera de presentar uns 
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pressupostos. Per cert, l’única variació és una partida d’ingressos de transferències 
d’empreses privades de 6.000 euros, que en la comissió informativa no se’m va saber explicar 
d’on han de venir aquest ingressos (ho haurem de demanar al tècnics de l’Ajuntament). 
Sincerament ens agradaria i molt poder aprovar no tan sols els pressupostos sinó moltes altres 
propostes, això voldria dir que hi ha una entesa i una complicitat entre tots els grups en 
benefici de la nostra població, però lamentablement tan sols  els hem exposat una petita part i 
ens podríem allargar molt i molt més, perquè els pressupostos els coneixem i els seguim amb 
la seva execució, tot i la feina que hi ha a fer-ho, però com oposició responsable així creiem 
que ho hem de fer. Els recordem que vostès l’any passat es varen comprometre a deixar-nos 
participar i a explicar els pressupostos públicament, entenen que tal i com els presenten i els 
tenen estructurats no ho facin, ja que és molt difícil d’explicar-los i que s’entenguin, però sí 
els demanem que ho revisin i els renovin en la manera de presentar-los, no pot ser que ho 
facin com anys enrere quan tot ha canviat molt, el que si els hi agrairíem que no es 
comprometin amb el que no puguin o no vulguin complir, ja que va en detriment de l’equip de 
govern.  

Intervé Josep Paré: Que em digui que no tenim projecte de poble quan vostè basa el projecte 
de poble en les inversions i no en els serveis a mi això em preocupa, em preocupa molt. Que 
vostè parli d’agafar una oposició responsable, quan no parla del cost que realment va tenir la 
compra del terrenys del Palau per part d’aquest Ajuntament i ho vincula a petites despeses que 
estem assumint en els últims anys, respecte al que va costar en el seu moment, jo crec que 
oposició Sí! Responsable, deixi’m que ho posi en dubte! Respecte a la seva intervenció m’ha 
recordat molt a la dels seus companys d’oposició, per tant si que tenen un projecte però en tot 
cas deuen necessitar idees d’altres grups, hi ha hagut intervencions que han sigut clavades a 
les que han fet els seus companys i a mi això em posa en dubte realment que fan feina Sí! Que 
fan seguiment, segur! Però que de projecte de poble en tenen, jo ho dubto! Respecte al 
Pressupost, és viu, efectivament hi haurà canvis, evidentment hi ha partides que estan per sota 
del que realment es necessitarà i per tant es modificaran al llarg de l’any, ja li avanço, i n’hi 
ha d’altres que hi haurà un estalvi i que permetran compensar altres partides que podrien 
(inaudible) estar afectades i d’altres s’aniran incorporant. Hi ha hagut una cosa que m’ha 
preocupat bastant que una cosa és inversió i l’altra és manteniment, hi veig que vostè ho 
confon; per tant hi ha elements de vials que s’hi ha actuat aquest any passat trobem diferents 
exemples i no han estat al capítol 6è, per tant no vulgui trobar coses on no les pot trobar. 
Respecte a la muntanya Russa, jo estic orgullós dels serveis tècnics que tenim a aquesta casa, 
precisament al senyor Barquer li deia que si el Pressupost a vegades no es presenta abans és 
perquè és una estructura petita, que des de sempre han treballat amb molta professionalitat, i 
jo lluny de qüestionar els criteris que utilitzen pel Pressupost me’ls sento completament meus 
i per tant per això ho defenso i en cap moment penso que hi hagi muntanyes, i si vostè mira 
les últimes modificacions de crèdit de l’any 2016 veurà que en general ha sigut petites coses, 
excepte com apuntaven els companys d’ARAJUNTS, de subvencions que arriben d’altres 
entitats i que són les que acaben modificant de forma substancial el Pressupost que nosaltres 
plantegem en aquest moment inicial. Respecte a les coses que vostè ha dit, la informació està 
a la seva disposició, amb els temes d’educació s’està fent una feina increïble i per tant lluny 
d’entrar en petits detalls, posar en valor el que s’està fent. Respecte als parcs i jardins la 
partida està vinculada actualment, jo pel que tinc entès del Pressupost i que m’ha semblat 
llegir-ho a la Memòria el que s’està plantejant és treure un concurs per millorar i optimitzar 
aquesta àrea; vull dir que no és que no sabem entendre l’execució pressupostària que portem 
fins el moments sinó que hi ha partides que s’han reduït per tal de poder suplementar aquesta. 
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Per tant jo crec que seguiment sí que en fa, però hi ha coses que se les ha de mirar diferent. 
Respecte al tema del tercer món altres anys havia estat més superior es va reduir precisament 
per poder potenciar les ajudes assistencials al municipi, altres anys el que es donava a la gent 
del poble era molt menys del que desgraciadament s’ha de donar actualment i per tant això es 
va considerar oportú i amb un pacte del Consell de Cooperació de minorar aquesta partida, 
nosaltres en Pressupost sempre hem posat el que ha vingut del Consell de Cooperació i així 
seguirà sent i entenem que en cada moment s’ha de potenciar els elements que són rellevants.  

Intervé Dolors Calm: A mi em preocupa força que vostè hem digui que els interessos dels 
terrenys de darrera siguin petites quantitats, quan ha set clarament una mala gestió de 
l’Ajuntament. Escolti’m! S’havien de pagar 110.000 euros d’IVA, que vostès no els van pagar 
quan els havien de pagar, ara ens està costant 33.000 euros que ens els podíem haver estalviat! 
Hi ara n’estem pagant 34.000 euros més i pot caure una tercera part! Com pot dir que això és 
una petita cosa! Això sí que és realment preocupant, perquè això sols és una mala gestió de 
l’Ajuntament i vostè ho sap i és així, vol dir que no ho sé, miri-s’ho! En quan a les inversions, 
escolti, s’ha de tenir un projecte, tenim uns carrers que fa anys i anys que s’han d’arreglar, no 
tenen una previsió de treball només depenen de si els arriba una subvenció. Quan es presenta 
un Pressupost al poble cada any s’ha de tenir una part per poder destinar per arreglar carrers, 
en fi! I tantes coses! Vostè diu que no entenem el Pressupost i sí que l’entenem, i no sé fins 
quin punt vostè perquè hi ha hores que se’ls demanen aclariment que no ens els saben donar.  

Intervé l’alcalde: Simplement, el que hem sap greu és que es digui el tema del Palau dels 
Comtes. El Palau dels Comtes va costar tota la inversió un milió d’euros que va venir 
subvencionada i d’aportació municipal només hi ha hagut un 10%. I aquí una interpretació per 
manca de comunicació i per manca de voluntat de la propietat, les coses han anat com han 
anat, i es tanca amb aquesta anotació dels 34.000 euros i tanquem definitivament tota aquesta 
etapa del que és de la compra dels terrenys i el pas del Palau dels Comtes. Evidentment, ha 
estat, si es mira històricament, ha estat una inversió molt rentable pel municipi de Centelles, 
que evidentment hi ha hagut aquest problema és lògic, però voler plantejar aquest problema 
com que això ha estat un desastre no és així; per què? Per què Centelles te un pàrquing? Per 
què Centelles té un pas? Centelles, necessitava passos transversals i s’han fet tres passos 
transversals per tal de potencial la mobilitat a peu i el dinamisme que té el centre de Centelles 
és gràcies a aquests passos que s’han anat fent. Per tant, les coses s’han de plantejar en el seu 
moment, el projecte manca en aquestes coses o sigui voler treure suc de coses que no en tenen 
és on li manca la possibilitat dels projectes. Per tant, deixem d’una vegada de criticar una cosa 
de les que per mi han estat una de les millors obres que hem fet a  Centelles per tal de 
connectar el centre amb els exteriors i urbanisme és això i això és el que nosaltres hem estat 
fent. Urbanisme és intentar concentrar en l’entorn del nucli central tota la població i a partir 
d’aquí cal que la mobilitat a peu sigui l’element essencial i això és el que hem fet, per tant jo 
estic orgullós d’aquesta infraestructura que hem fet; que les coses haguessin pogut sortir 
millor si la propietat hagués posat el seu granet de sorra i sempre hi ha estat en contra i 
sempre han buscat tres peus al gat! D’aquí vénen aquest problemes.  

Intervé Dolors Calm: Una cosa, jo no li he criticat mai ni la compra dels terrenys ni el que 
està fet, sinó la gestió que s’ha fet després, que es podia haver evitat pagant l’IVA quan 
s’havia de pagar i que vostè ho sabien bé i van aprovisionar una partida, no cal dir una cosa 
per l’altra, perquè vostè aquí està afegint l’urbanisme i coses que s’han fet al poble que hi 
estem d’acord, amb una mala gestió amb un pagament que no té res a veure ni amb urbanisme 
ni amb res del que vostè m’està dient. 
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Intervé Josep Paré: Vostè té un problema i és que quan fa certes afirmacions moltes vegades 
confon les coses, aquest tema jo crec que l’alcalde ho ha explicat perfectament però el que no 
vull quedar és com a mentider. Jo amb la residència els 6.000 euros vaig dir que venien d’una 
entitat privada dintre dels recursos que pot obtenir l’entitat dons és possible; vostè no em va 
demanar quina era i per tant jo no li vaig dir, però simplement és això, és una possibilitat que 
hi ha i per tant i s’explora a través de convenis i d’altres possibilitats. Respecte al 
manteniment de vies públiques faci el favor de mirar el capítol 2n i veurà la importància que 
té aquesta partida en el conjunt del Pressupost, i veurà la diferència entre capítol 2n i capítol 
6è.  

Intervé Dolor Calm: Un 9%, sobre quasibé un 50% de despesa, això ja li he dit jo, i escolti 
vostè en la Comissió de Govern ... 

Intervé Josep Paré: No, no! Capítol 2n. Manteniment de vies públiques. No confongui les 
coses. Gràcies. 

Intervé l’alcalde: Molt bé, moltes gràcies. Hem debatut el Pressupost. 

Intervé Dolors Calm: Un moment si us plau, que vull aclarir una cosa! El Sr. Paré em va dir 
en la Comissió que havien obert una possibilitat per veure si hi havia alguna inversió 
(inaudible) Quan se li demana informació si vostè en té més la seva obligació es donar-la 
(inaudible) jo no torno a demanar res més, és que vostè explica les coses a mitges.  

Intervé l’alcalde: Moltíssimes gràcies i que tinguin molt bones festes de Nadal.  

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
El secretari         Vist i plau 
         L’alcalde 
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