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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE

Identificació de la sessió

Número: Ple 2017/2
Caràcter: extraordinària
Data: 23 de febrer de 2017 
Horari: de 21:00 a 21:30
Lloc: sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents
  
Miquel Arisa Coma, president, 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
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

Excusen l’assistència

Josep Paré Aregall, regidor, PSC-CP
Margarita Prims i Damas, regidora, ARAJUNTS-AM
Rosa Puig i Moré, regidora, ARAJUNTS-AM

1. APROVAR, SI ESCAU, L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
(26 DE GENER DE 2017)   

Intervé Miquel Arisa, alcalde president: Bona nit. Anem per començar aquest Ple 
extraordinari. Primer de tot, abans de començar, en Josep Paré ha tingut un ensurt a la feina hi 
ha hagut de quedar-se a solucionar un tema i no havia acabat encara i no podrà arribar a 
temps; si arriba a temps ja s’incorporarà i si no...Segon, la Margo Prims està malalta i entenc 
que la Rosa està de maternitat. Per tant, som els que som. Anem per començar, aprovació de 
l’Acta anterior.

Pren la paraula Miquel Àngel Alabart, regidor d’ARAJUNTS-AM: Pel que fa a aquest punt, i 
tal com ja vam dir en la sessió extraordinària del dia 22 de desembre, i anirem repetint fins 
que no s’instauri el sistema de la video-acta que ha de resoldre definitivament el tema, els 
regidors d’ARAJUNTS mantindrem, la nostra abstenció a la votació de l’esborrany de l’acta 
que es proposa.
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Intervé l’alcalde: Passem a l’aprovació de l’acta, la qual queda aprovada pel quòrum de 
majoria absoluta, amb l’abstenció d’Alfons Giol i Miquel Àngel Alabart del grup polític 
municipal ARAJUNTS-AM.

2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 17 DE L’ANY 
2017, EN EL QUAL S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ANY 
2016 DE L’AJUNTAMENT

Vista  la Resolució de l’Alcaldia número 17 de l’any 2017, la qual es transcriu literalment:

“DECRET NÚMERO  2017/17

Miquel Arisa Coma, alcalde president de l’Ajuntament de Centelles.

D’acord amb els articles 90 del RD 500/90, de 20 d’abril, i 191 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Ateses les liquidacions de despeses i d’ingressos pendents de l’exercici anterior del 
Pressupost municipal i que en concepte de romanent de Tresoreria, en el seu cas, s’han 
d’incorporar al pressupost municipal, exercici 2017, així com el romanent de crèdits.

Llegits els informes de Secretaria i d’Intervenció de data 30 de gener de 2017, dels quals 
resulta que la incorporació del romanent de Tresoreria per a la liquidació del Pressupost de 
l’Ajuntament no produirà dèficit.

Per tot això,

RESOLC:

Primer.  Aprovar la liquidació del Pressupost municipal, exercici 2016, el  resultat de la qual 
és el següent:

Existència a caixa el 31-12-16........................................................................5.018.905,99 euros
Crèdits pendents de cobrament.......................................................................2.028.959,84 euros

__________________
Suma ...............................................................................................................7.047.865,83euros

Obligacions pendents de pagament .................................................................. 552.789,06 euros
Saldos de dubtós cobrament ............................................................................. 369.421,13 euros
Romanent de crèdits (despeses amb finançament afectat) ............................... 444.349,79 euros

__________________
Romanent de tresoreria per a despeses generals............................................ 5.681.305,85 euros

Segon. Aprovar la incorporació dels romanents de crèdit al pressupost de 2017, segons els 
resultats de la liquidació.

Total de romanents de crèdit a incorporar 896.320,08 euros
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Tercer. Que de la liquidació aprovada es doni compte al Ple de l’Ajuntament en la propera 
sessió que es faci.”

En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació:

Intervé l’alcalde: L’Aprovació de la liquidació del Pressupost a través del Decret de l’Alcaldia 
número 17 dóna en total d’existència en caixa de 5.018.905,99 euros, crèdits pendent de 
cobrament de 2.028.959,84 euros, la qual cosa suma 7.047.865,83 euros; obligacions pendents 
de pagament 552.789,06 euros; Saldos de dubtós cobrament 369.421,13 euros; Romanent de 
crèdits (despeses amb finançament afectat) 444.349,79 euros; Romanent de Tresoreria per a 
despeses generals 5.681.305,85 euros, el qual dóna un romanent de crèdit a incorporar de 
896.320,08 euros, compleix tots els paràmetres que marca la normativa i per tant és una 
liquidació que compleix la regla, compleix el tant per cent de despesa, en definitiva compleix 
tot allò que ens determina el Ministeri d’Hisenda, alguna cosa a dir?

Pren la paraula Alfons Giol, portaveu del grup polític municipal ARAJUNTS-AM: Bona nit. 
Tenim quatre coses a dir sobre la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament del 2016, una 
liquidació que com a dit el Sr. alcalde nosaltres volem qualificar com a formidable. Primer, 
hem tingut accés a una part de la informació de la liquidació, la que se’ns va enviar per mail 
(que és molta però no tota). Vam demanar que s’arbitrés una mesura d’accés i no s’ha donat 
resposta. Cal denunciar això atès que s’emmascara amb una posició tècnica – legítima i 
fonamentada – una decisió política de menysteniment dels grups de l’oposició. Ens agradaria 
que això es revisés i per això seguirem insistint i demanant el nostre dret. Segon, reconèixer el 
bon treball tècnic de l’àrea d’intervenció de fons municipal, com sempre destaquem en temes 
com ara aquest que ens ocupa. Tercer, de la liquidació de l’Ajuntament se’n desprèn una 
situació econòmica immillorable i a més sostinguda en el temps. L’única crítica que es podria 
fer és: realment els recursos es destinen a allò que seria més necessari o haurien de 
considerar-se altres prioritats? Amb la  riquesa que generem tenim el nivell de serveis que ens 
mereixem? De què serveix tanta contenció?. Tenim un romanent molt potent i està molt bé ser 
prudent i tenir coixins, però l’import és altíssim i no tindria sentit actuar de manera gasiva si 
no es donen els serveis adequats als ciutadans com de vegades hem posat de manifests amb 
alguns d’aquests serveis. Les restriccions legals són importants per utilitzar-ho, en som 
conscients, però caldria explorar les vies si fos el cas i aquí els criteris d’intervenció 
professional són indispensables. Avui volem pensar que l’economia municipal és un cavall 
embridat que té un gran vigor acumulat i per això no dubtem que en els propers temps l’equip 
de govern el dirigirà cap a alguna inversió espectacular, estarem atents. Quart i últim, crítica 
general d’orde polític: necessitem un País independent per governar i tutelar les economies 
locals amb uns altres criteris que no siguin els que imposa l’estat espanyol amb l’excusa del 
control del dèficit que imposa Europa. En una futura Catalunya independent per nosaltres els 
dos nivells de govern principals han de ser la Generalitat i els ajuntaments i això ha de 
comportar una major autonomia i sobirania econòmica pels governs locals. Així s’aturarà les 
restriccions que fan que un Ajuntament amb la capacitat que té Centelles vegi reduïts els seus 
objectius per criteris de sostenibilitat com ara la necessitat/capacitat o la regla de la despesa 
que emmascarem la seva potència real. Moltes gràcies.

Intervé l’alcalde: Bé. Nosaltres tenim un Pla de Mandat i l’anem complint i evidentment part 
del Romanent de Tresoreria es pretén incorporar a mesura que anem complint el Pla de 
Mandat. Pensem que en aquest moment tenim una situació com la que tenim, és una situació, 
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com bé a dit vostè, envejable que fa que l’Ajuntament de Centelles sigui un Ajuntament 
modèlic en el seu comportament econòmic. Vostè té alguna cosa a dir?

Pren la paraula Dolors Calm, portaveu del grup polític municipal CiU: Volem deixar 
constància que no estem d’acord amb el tancament dels comptes pels motius que ja hem 
exposat en les diferents aprovacions i modificacions dels pressupostos. No estem gens d’acord 
en com es fan i on es destinen els diners de la recaptació de tots els centellencs i les 
centellenques. No estem d’acord amb la gestió que l’equip de govern ha portat, com per 
exemple en els interessos, recàrrecs i costes que s’han tingut de pagar arrel de no haver 
liquidat, en el seu dia, l’IVA que es va comprometre per escrit a pagar i que no es va liquidar, 
provinent de la compra del terreny de l’aparcament de darrera del Palau Comtal, més de 
70.000 euros llargs. Un altre exemple és la gestió de les instal·lacions de la piscina coberta i 
els costos amb subministrament que paguem entre tots els centellencs, la utilitzem o no, per 
no haver posat plaques per escalfar l’aigua en el seu moment tot i l’elevat cost de la piscina. 
També podem parlar de la gestió en els preus dels serveis i d’altres moltes coses; diners que 
s’hagessin pogut destinar com  increment en assistència social, teleassistència, arranjar alguns 
carrers que fa anys que estan en un estat lamentable, etc. Un altre exemple recent seria les 
torratxes que varen posar al carrer dels Hostalets anant cap a l’escola Xoriguer, que deien: 
Menja’m Menja’m,  tal com els hi vàrem dir en un Ple i efectivament algú se les ha menjades 
i hem tingut que  posar pilones i per tant hem fet una despesa doble. És evident que vostès 
tenen una majoria absoluta molt ajustada, però majoria a la fi, fan i desfan el que volen, però 
si dir-los que fer sempre el mateix sense voler que altres grups hi participin aportant idees i 
maneres diferents de fer, tant en la gestió del dia a dia, com en festes, instal·lacions 
esportives, etc. En definitiva fer entre tots poble, aquestes maneres de fer han evitat poder 
evolucionar com han fet altres pobles. Cregui’ns, no és un no perquè som oposició, és un no a 
la no evolució i projecció del futur de Centelles i ho lamentem sincerament. 

Intervé l’alcalde: Bé, en principi aquí es denota ben clarament les maneres d’entendre la 
política municipal, la qual cosa és absolutament legitima com ho entén vostè, però nosaltres 
entenem que la que fem és la correcta, amb els seus encerts i els seus errors com en tota 
activitat humana que es fa. Per tant, nosaltres avui, en aquest moment, el que estem dient és 
que de les despeses que hem tingut i els ingressos que hem tingut han estat els correctes i 
s’han gestionat bé i s’han amortitzat bé, per tant no té res a veure amb la crítica que vostè ha 
fet, que en tot cas serà una crítica que se n’aniria molt més quan es liquidi el Compte general 
que en definitiva és quan s’aproven totes i cadascuna de les factures que han determinat la 
despesa i que és allà on es marca la pauta econòmica de la gestió municipal. 

Intervé Dolors Calm: Nosaltres anem fent la crítica consecutiva, perquè els problemes són els 
mateixos.

Intervé l’alcalde: Moltes gràcies.

L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.

3. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA NÚMERO 1 DE 
L’ANY 2017, EN LA QUAL S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L’ANY 2016 DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL RESIDÈNCIA SANT 
GABRIEL
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Vista la Resolució de la Presidència número 1 de l’any 2017, la qual es transcriu literalment:

“RESOLUCIÓ DEL PRESIDENT NÚMERO  1/2017

Miquel Arisa Coma, president de l’organisme autònom local residència Sant Gabriel.

D’acord amb els articles 48 i 90 del RD 500/90, de 20 d’abril, i 191 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Ateses les liquidacions de despeses i d’ingressos pendents de l’exercici anterior del 
Pressupost de l’organisme autònom local residència Sant Gabriel i que en concepte de 
romanent de Tresoreria, en el seu cas, s’han d’incorporar al pressupost de l’organisme 
autònom, exercici 2017, així  com el romanent de crèdits.

Llegits els informes de Secretaria i d’Intervenció de data 30 de gener de 2017, dels quals 
resulta que la incorporació del romanent de Tresoreria per a la liquidació del Pressupost de 
l’organisme autònom local residència Sant Gabriel no produirà dèficit.

Per tot això,

RESOLC:

Primer.  Aprovar la liquidació del Pressupost de l’organisme autònom local residència 
Sant Gabriel, exercici 2016, el  resultat de la qual és el següent:

Existència a caixa el 31-12-16 .....................................................................674.234,14 euros
Crèdits pendents de cobrament ......................................................................25.078,49 euros 
                                                                                                       
 Suma............................................................................................................ 699.312,63euros
 
Obligacions pendents de pagament ................................................................87.987,27 euros

Romanent de Tresoreria per a despeses generals.......................................... 611.325,36 euros

Segon.  Que de la liquidació aprovada es doni compte al Ple de l’Ajuntament en la propera 
sessió que es faci.”

En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació:

Intervé l’alcalde: La Resolució va aprovar a 31 de desembre de 2016, 674.234,14 euros, un 
crèdit pendent de cobrament de 25.079,49 euros, una suma total de 699.312,63 euros, 
obligacions pendents de pagament de 87.987,27 euros i Romanents de Tresoreria per a 
despeses generals de 611.325,36 euros. Alguna cosa a dir?

Intervé Alfons Giol: Només un petit apunt. El que és cert és que, malgrat que els números 
globals de l’Ajuntament de Centelles són extraordinaris com acabem de dir, si analitzem els 
de la residència per separat sí que ens sembla que denota un certs problemes: caiguda de 
romanent, un resultat pressupostari molt justet i trencament d’estabilitat i regla de despesa. No 
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ho podem qualificar de preocupant, però si seria convenient efectuar un seguiment i l’adopció 
de mesures correctives per redreçar la situació. Sempre és molt millor actuar a l’origen del 
problema i aquí cal recordar que ARAJUNTS ve reclamant poder participar en el govern 
d’aquet servei bàsic per poder fer les seves aportacions. Moltes gràcies.

Intervé l’alcalde: En definitiva, la gestió s’està portant dia a dia, sempre ha estat un Pressupost 
molt ajustat, de sempre, perquè evidentment en aquest moment és un Pressupost el qual 
s’autofinança amb recursos de la Generalitat i de les aportacions dels residents. És evident que 
es fan servir els criteris que marca la Generalitat per tal de gestionar la residència Sant 
Gabriel, així com a l’Àrea de Benestar Social es fan servir els criteris que estableix la 
Generalitat i que es fixen a través del Consell Comarcal d’Osona. Per tant, pensem que la 
situació financera és justa però correcta, és una situació que ens permet tenir un Romanent de 
Tresoreria que ens permet estar tranquils, i que evidentment el Pressupost sí que és ajustat i 
que té un molt petit romanent de Tresoreria de dotze mil i escaig euros, la qual cosa no vol dir 
que el romanent global és molt superior com diuen els números que els hi hem aportat.

Intervé Dolors Calm: Fent referència al tancament dels comptes de la residència, ja hem 
manifesta també en nombroses ocasions que els costos no s’ajusten a la realitat, ja que 
utilitzen la partida de personal amunt i avall, perquè sinó no es compliria la Llei d’estabilitat 
pressupostària, vostès mateixos ho han reconegut. En la Comissió informativa vàrem demanar 
explicacions sobre una partida de 34.690 euros en concepte d’operacions no pressupostàries, 
que segons vostès varen dir semblava que era en concepte d’impostos, ja hem pogut esbrinar 
que no tot són impostos, però agrairíem que en les comissions informatives les partides 
vinguessin desglossades.

L’alcalde intervé: Bé, jo no vaig estar a la Comissió informativa i per tant no li puc respondre. 
En tot cas, el regidor i primer tinent d’alcalde, en el proper Ple, li podrà respondre, en tot cas, 
el que va dir; jo simplement amb ratifico amb el que acabo de dir ara al Sr. Alfons Giol. 

L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.

4. RATIFICAR LES BASES DE MÈRITS ESPECÍFICS QUE HAN DE REGIR EL 
CONCURS ORDINARI PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL, 
SUBESCALA D’INTERVENCIÓ, CATEGORIA D’ENTRADA D’AQUESTA 
CORPORACIÓ, RESERVADA A PERSONAL FUNCIONARI AMB HABILITACIÓ 
DE CARÀCTER NACIONAL (DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 21 DE L’ANY 
2017)

L’alcalde assenyala al secretari que llegeixi la Resolució de l’Alcaldia número 21 de l’any 
2017, cosa que fa tot seguit:

“DECRET NÚMERO  2017/21

Miquel Arisa Coma, alcalde president de l’Ajuntament de Centelles.

Segons la plantilla del personal al servei de la corporació hi ha vacant el lloc de treball 
d’Intervenció, categoria d’entrada, reservada a personal funcionari amb habilitació de caràcter 
nacional.
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Atès que cal proveir el lloc de treball esmentat és procedent procedir a la convocatòria del 
concurs ordinari, de conformitat amb el que preveu l’article 92.bis de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 19 del Reial decret 1732/1994, de 29 
de juny, sobre provisió de llocs de treballs reservats a personal funcionari de l’Administració 
local, amb habilitació de caràcter nacional.

Atesa l’Ordre de 8 setembre de 1994, de la Direcció General de la Funció Pública, per la qual 
s’aprova el model de convocatòria conjunta i bases comunes que han de regir els concursos 
ordinaris per a la provisió de llocs de treball reservats a funcionaris de l’Administració local 
amb habilitació de caràcter nacional.

D’acord amb els articles 21.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 53.1 h) i 286.3 del text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril i l’article 13 del Reial decret 1732/1994, de 29 de juny, correspon al Ple de 
l’Ajuntament aprovar les bases del concurs ordinari.

Per tot això,

RESOLC:

Primer. Convocar el concurs ordinari per a la provisió del lloc de treball, subescala 
d’Intervenció, categoria d’entrada, de l’Ajuntament de Centelles, reservada a personal 
funcionari amb habilitació de caràcter nacional, d’acord amb les bases comunes aprovades pel 
Ministeri per a les Administracions Públiques i les bases específiques aprovades per 
l’Alcaldia, annex 1.

Segon. Remetre l’acord al Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, dins dels deu primers dies de febrer de 2017. 

Tercer. Ratificar l’aprovació de les bases específiques pel Ple de l’Ajuntament d’acord amb 
l’article 13 del Reial decret 1732/1994, de 29 de juny.”

En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació:

Intervé l’alcalde: Com sap vostè hi va haver una partida pressupostària molt ajustada, fet que 
en principi no hi va haver cap persona que tingués la titulació que estigués interessada a 
participar-hi, ara s’augmenta aquesta partida i tindrem vint dies, un cop surti publicat, per tal 
que si hi ha persones interessades es puguin presentar. 

Intervé Alfons Giol: Una pregunta, Sr. alcalde,  aquest barem de mèrits que se’ns planteja és 
per ratificar-ho al Ple? Per tant, hi haurà una votació d’aquesta ratificació? D’acord. Per tant, 
el primer que hem de dir, és que no entenem com aquest punt no es va poder debatre en 
Comissió, tal com s’ha fet amb els altres punts, fins i tot dels que s’ha donat compte com és 
les liquidacions. En aquest Ple un tema de ratificació ens assemblava que en comissió s’havia 
d’haver tractat. De totes maneres, hi estem d’acord però cal veure que preveient de forma 
insuficient una plaça que avui és prioritària per assegurar un pas endavant en l’acció 
municipal si s’està calculant la convocatòria de la mateixa per altres vies com ara la interinitat 
si altra vegada no s’aconsegueix cobrir aquesta plaça. En aquest tema ARAJUNTS estarà 
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amatent, ja que per a nosaltres seria una pèssima situació que aquesta plaça es cobris de forma 
interina per la manca que pot suposar de professionalitat i de neutralitat en un tema que per 
nosaltres en aquests moments és cabdal si volem assegurar que la gestió d’aquests fons que 
l’Ajuntament de Centelles ha acumulat al llarg dels anys i que ha gestionat de manera tan 
continguda es faci amb criteris del que demana la gestió econòmica d’avantguarda, per dir-ho 
d’alguna manera. En tot cas, nosaltres respecte aquest punt i pel que fa a la ratificació ens 
abstindrem pel que fa a l’aprovació d’aquest barem de mèrits. Gràcies.

L’alcalde intervé: Moltes gràcies. 

Intervé Dolors Calm: Tenint en compte que les bases de mèrits pel lloc d’Intervenció estan 
regulades per llei, tant pel que fa al tipus d’Ajuntament i per import de Pressupost, així com 
les seves puntuacions, no hi ha massa res a dir. El que ens preocupa i molt és si la plaça queda 
deserta, pel fet que s’acabi designant la plaça pel sistema de lliure designació i per urgència i 
que no s’acabi fent un lloc de caràcter provisional, ja que les contractacions al llarg del temps 
en aquest Ajuntament, en alguns casos, no s’han respectat els principis de concurrència. 

Intervé l’alcalde: Moltíssimes gràcies.

L’Ajuntament en Ple, per majoria absoluta, la qual cosa suposa vuit vots favorables i dues 
abstencions (dels representants d’ARAJUNTS-AM, Alfons Giol i Amich i Miquel Àngel 
Alabart i Saludes) dels tretze membres que formen la corporació municipal, ratifica els acords 
en la seva integritat.

5. APROVAR, SI ESCAU, LA RENOVACIÓ DEL CÀRREC DE LA JUTGESSA DE 
PAU SUBSTITUTA

Vist el dictamen de l’Àrea de Gestió i Serveis Generals, de 15 de febrer de 2017, que es 
transcriu literalment:

“Vist l'escrit de la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 
23 de novembre de 2016, pel qual es remet a l'Ajuntament l'acord adoptat pel president, sobre 
el nomenament del/de la Jutge/essa de pau substitut/a de Centelles, per estar pròxim el 
cessament de la persona que actualment porta a terme aquest càrrec.

Atès que segons el procediment regulat en els articles 4, 5 i concordants del Reglament 
3/1995, dels Jutges de pau, s'haurà d'adoptar pel quòrum de majoria absoluta un acord de 
l'Ajuntament en Ple, pel qual s'elevarà al Tribunal Superior de Justícia la proposta de 
nomenament del/de la Jutge/essa de pau substitut/a per un període de quatre anys.

Atès que mitjançant un anunci de l'alcaldia exposat als taulers d'edictes de l'Ajuntament, del 
Jutjat de pau de Centelles i del Jutjat Degà de Vic, i publicat en el Butlletí oficial de la 
província del dia 27 de desembre de 2016, es va obrir un termini de 20 dies perquè les 
persones que estiguessin interessades i reunissin les condicions legals, sol·licitessin 
mitjançant un escrit dirigit a l'alcaldia ser designats per al càrrec de Jutge/essa de pau 
substitut/a, havent-se registrat durant el termini concedit a l'efecte l'entrada de la sol·licitud de 
Maria Carme Giol Minguet en data 11 de gener de 2017.
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Atès que la candidata declara en el seu escrit que no està incurs en cap tipus d'incapacitat o 
d'incompatibilitat, i aquesta corporació considera que la persona que ho sol·licita és digna de 
la màxima consideració i té la capacitat idònia per al desenvolupament del càrrec de que es 
tracta.

Segons els articles 22.2 p) del la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 
local, l'article 101.2 de la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder judicial, i els articles 4, 
6 i concordants del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau.

La Comissió Informativa de l'Àrea de Gestió i Serveis Generals proposa al Ple l'adopció dels 
següents acords:

Primer. Designar a Maria Carme Giol Minguet, amb DNI 37592586Y, per al càrrec de 
Jutgessa de pau substituta de Centelles.

Segon. Elevar la proposta de nomenament a la Sala de govern del Tribunal Superior de 
Justícia per la via reglamentària del Jutjat degà del partit judicial al que pertany aquest 
municipi, acompanyada de la certificació comprensiva dels extrems que es determinen en 
l'article 7.2 del Reglament abans citat.”

L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, va adoptar els següents acords:

Primer. Designar a Maria Carme Giol Minguet, amb DNI 37592586Y, per al càrrec de 
Jutgessa de pau substituta de Centelles.

Segon. Elevar la proposta de nomenament a la Sala de govern del Tribunal Superior de 
Justícia per la via reglamentària del Jutjat degà del partit judicial al que pertany aquest 
municipi, acompanyada de la certificació comprensiva dels extrems que es determinen en 
l'article 7.2 del Reglament abans citat.

En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació:

Intervé l’alcalde: Com saben vostès tenen un mandat de quatre anys i per tant en aquest cas la 
substituta és un càrrec molt honorífic, perquè és un càrrec en el qual solament intervé les 
vegades que el jutge de pau està fora de vacances o en el cas que hi hagués malaltia. La 
persona que es va presentar és la que fins ara figura com a jutgessa de pau substituta i en 
principi no s’ha presentat ningú més; en definitiva pensem que a aquesta persona l’interessa i 
aporta tota la documentació per tal de presentar-se i que sigui elegida. Per tant, tot i que 
solament s’ha presentat una persona, es presenta al Ple a fi i efecte que vostès ho tinguin en 
consideració i votació.

Intervé Miquel Àngel Alabart: Tal com ja vam indicar en Comissió, hi estem plenament 
d’acord però hauríem preferit que la proposta fes un reconeixement a la tasca desenvolupada 
per part de la sol·licitant i també estaríem d’acord que, per altres vegades, de la convocatòria 
se’n fes més difusió, perquè sembla que ha estat justeta.

Intervé l’alcalde: No hi ha cap inconvenient. Vostè!
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Dolors Calm intervé: Voldríem ressaltar que tot i que ho han publicitat en els mitjans oficials, 
seria bo tinguessin en compte per major transparència  publicar-ho en un lloc destacat de la 
pàgina web de l’Ajuntament. De veritat si hi és, no hem sigut capaços de trobar-ho, entre 
altres coses perquè la pàgina web del nostre Ajuntament no és gens operativa. No tenim cap 
problema amb la persona que s’hi ha presentat. 

6. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT NÚMERO 1/2017

Vist el dictamen de l’Àrea de Gestió i Serveis Generals, de 16 de febrer de 2017, que consta a 
l’expedient.

Vista la Memòria justificativa i econòmica, la qual es transcriu literalment:

“L'execució del Pressupost municipal comporta l’obligació d’adaptar-lo a les  necessitats en 
quant a l’obtenció del crèdit suficient per subvenir la despesa en cada moment.

Atès que per part del Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya s’ha concedit una 
subvenció finalista pel Projecte “Treball als barris” que suposa una nova previsió d’ingressos 
per aplicar al pressupost del 2017.

Atès que es disposa d’una subvenció de la Diputació de Barcelona del programa 
complementari de suport a la inversió local.

Atès que aquestes noves previsions permeten dotar unes partides pressupostàries per 
l’execució d’aquests projectes

Atès que en el pressupost inicial de 2017 es va fer una previsió d’augment de l’1%  de les 
retribucions del personal, capítol I de despeses, amb un import global de 12.949,80 euros que 
en aquests moments no es pot aplicar, ja que es preveia l’aprovació dels Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’exercici de 2017 (preveient l’1% d’increment de la massa salarial 
de tot el personal) dintre del primer trimestre d’aquest any. Actualment sembla que no és clar 
que l’aprovació Pressupostària esmentada es porti a terme dintre el trimestre esmentat, ja que 
la Unió Europea ha acceptat l’aprovació portada a terme sobre el sostre de la despesa sense la 
necessitat d’aprovar prèviament el Pressupost General de l’Estat.

Atès en l’Ordre EHA/3565/208, de 3 de desembre, en la redacció donada per l’Ordre 
HAP/419/2014, de 14 de març, preveu el Fons de Contingència, i atesa la necessitat de 
complir la restricció pressupostària en matèria de personal, es transfereix l’import de 
12.949,80 euros a la partida “500 Fons de Contingència”, a l’espera que una vegada l’Estat 
aprovi els Pressupostos i prevegi l’increment de salaris es transferirà la referida quantitat al 
capítol I de despeses per a la seva aplicació, amb caràcter retroactiu a partir de l’1 de gener de 
2017.

Atès que és necessari fer un suplement i en el seu cas habilitació de crèdit extraordinari de 
diverses partides de despeses dels capítols 1, 2, 4  i 6  per tal de fer front a despeses  que s’han 
de realitzar durant aquest any.
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Atès que es disposa de romanent de Tresoreria per a despeses generals a finançar inversions 
financerament sostenibles, en aplicació de la disposició addicional 6a. de la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Atès que l’Ajuntament compleix els requisits exigits a l’article 32 i Disposició addicional 
sexta de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, prorrogada per l’exercici 2015 i per la Disposició addicional 9 del Reial decret llei, 
de 26 de desembre, per a la realització d’inversions financerament sostenibles.

Atès que aquest Ajuntament presenta capacitat de finançament i estabilitat pressupostària en 
import inferior al Romanent de Tresoreria per despeses generals, l’excés d’aquest podrà 
destinar-se a finançar qualsevol tipus de despesa, encara que s’haurà de valorar el compliment 
del principi d’estabilitat.

Atès que entre les modificacions pressupostàries que autoritza la normativa les aplicables en 
el nostre cas són les que es descriuen a continuació:

Expedient de modificació de crèdit (MP 1/2017) del Pressupost municipal vigent, mitjançant: 

- Crèdits extraordinaris:

Partida Títol Crèdits 
extraordinaris

241-13105 Retribucions Plans Locals d'Ocupació SOC 33.455,44
241-16000001 Seguretat Social Plans Locals d'Ocupació SOC 11.080,18
1532-61901 Arranjament accés a la Ctra. De Banyeres 7.298,00
164-619,00 2a. Fase Nínxols del Cementiri 47.100,00
920-63300 Llums de Nadal pels carres 8.350,00
342-22706 Projecte de Valors a l'esport 10.500,00
333-62300 Climatització de l'escola de Música al Casal Francesc Macià 78.650,00

Total 196.433,62

- Suplements de crèdit:

Partida Títol Suplements de 
crèdit

323-22699,03 Escola d'estiu 1.600,00
342-48000 Subvencions a Entitats Esportives 1.500,00

Total 3.100,00

- Transferències de crèdit:

Partida Títol Suplements 
de crèdit

151-130,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal laboral: serv. Delineant -265,31
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231-130,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal laboral: Serveis Socials -501,17

231-131,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal lab.temporal: Serveis 
Socials -792,44

241-131,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal lab.temporal: Promoció -697,62
323-131,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal lab.temporal: Escoles -291,83
3321-131,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal lab.temporal: Biblioteca -564,20
3322-131,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal lab.temporal: Arxiu -225,43
3321,130,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal laboral: Biblioteca -329,79

333-131,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal lab.temporal: 
Equip.culturals -132,80

334-130,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal laboral: Cultura -293,33

3341-131,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal lab.temporal: Joventut 
(PIPA) -379,91

340-131,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal lab.temporal: Esports -169,76

912-131,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal laboral temporal: Alts 
càrrecs -852,29

920-110,03 1% (augment previsió any 2017). Personal funcionari interí-eventual -1.544,58
920-120,10 1% (augment previsió any 2017). Personal funcionari. -5.739,61
920-131,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal lab.temporal: Serveis neteja -169,73
920-22706 Estudis i treballs tècnics -10.000,00

Total -22.949,80

Vistos els informes d’Intervenció que consten a l’expedient.

Per tant, es proposa al Ple l’adopció dels acord següents:

Primer. Aprovar la primera modificació de crèdit en el Pressupost General vigent, en els 
termes següents:

1. Procedència dels fons

-Transferències

Partida Títol
Noves 
previsions

920-500 Fons de contingència 12.949,80
170-22706 Auditoria ambiental Agenda 21 4.600,00
170-22699 Estudis i treballs tècnics Medi ambient 5.400,00

Total 22.949,80

- Noves previsions d’ingressos:

Partida Títol
Noves 
previsions

450.52 Generalitat. SOC “treball als barris” 43.910,22
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761.01 Diputació, subvenció suport a la inversió real 40.880,05
Total 84.790,27

- Romanent de tresoreria:

Partida Títol Romanent de 
tresoreria

870.00 Romanent de tresoreria per despeses generals 114.743,35
      
2. Modificacions de crèdit:

Capítol Denominació Import
1 Despeses de personal 31.585,82
2 Despeses en béns corrents i serveis 12.100,00
4 Transferències corrents 1.500,00
5 Fons de contingència 12.949,80
6 Inversions Reals 141.398,00
                         Total 199.533,62

3. Detall de l’estat final de les partides afectades per la modificació proposada:

Partida Títol Import
241-13105 Retribucions Plans Locals d'Ocupació SOC 33.455,44
241-16000001 Seguretat Social Plans Locals d'Ocupació SOC 11.080,18
1532-61901 Arrenjament accés a la Ctra. De Banyeres 7.298,00
164-619,00 2a. Fase Nínxols del Cementiri 47.100,00
920-63300 Llums de Nadal pels carres 8.350,00
342-22706 Projecte de Valors a l'esport 10.500,00
333-62300 Climatització de l'escola de Música al Casal Francesc Macià 78.650,00
323-22699,03 Escola d'estiu 13.600,00
342-48000 Subvencions a Entitats Esportives 7.000,00
151-130,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal laboral: serv. Delineant 0,00
231-130,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal laboral: Serveis Socials 0,00

231-131,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal lab.temporal: Serveis 
Socials 0,00

241-131,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal lab.temporal: Promoció 0,00
323-131,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal lab.temporal: Escoles 0,00
3321-131,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal lab.temporal: Biblioteca 0,00
3322-131,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal lab.temporal: Arxiu 0,00
3321,130,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal laboral: Biblioteca 0,00

333-131,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal lab.temporal: 
Equip.culturals 0,00

334-130,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal laboral: Cultura 0,00
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3341-131,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal lab.temporal: Joventut 
(PIPA) 0,00

340-131,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal lab.temporal: Esports 0,00

912-131,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal laboral temporal: Alts 
càrrecs 0,00

920-110,03 1% (augment previsió any 2017). Personal funcionari interí-eventual 0,00
920-120,10 1% (augment previsió any 2017). Personal funcionari. 0,00
920-131,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal lab.temporal: Serveis neteja 0,00
920-22706 Estudis i treballs tècnics 7.000,00
920-500 Fons de contingència 12.949,80
170-22706 Auditoria ambiental Agenda 21 4.600,00
170-22699 Estudis i treballs tècnics Medi ambient 22.595,42

4. Detall de l’estat final dels capítols afectats per la modificació proposada (estat de despeses)

Partida   Denominació      Import
1 Despeses de personal 1.780.784,88
2 Despeses en béns corrents i serveis 2.993.906,16
4 Transferències corrents 764.346,27
6 Inversions reals 1.116.325,18

Segon. Que l’expedient sigui exposat al públic pel termini de quinze dies, als efectes 
d’examen i reclamacions.

Tercer. Que en el cas de no presentar-se reclamacions s’entendrà elevat a definitiu l’acord 
d’aprovació inicial.”

L’Ajuntament en Ple, per majoria simple, la qual cosa suposa sis vots favorables, una 
abstenció (del representant d’ARAJUNTS-AM,  Víctor Barquer i Cruz) i tres vots en contra 
(dels representants d’ARAJUNTS-AM, Alfons Giol i Amich i Miquel Àngel Alabart i 
Saludes i de la representant de CiU, Dolors Calm Morera) dels tretze membres que formen la 
corporació municipal, va adoptar els següents acords:

Primer. Aprovar la primera modificació de crèdit en el Pressupost General vigent, en els 
termes següents:

1. Procedència dels fons

-Transferències

Partida Títol
Noves 
previsions

920-500 Fons de contingència 12.949,80
170-22706 Auditoria ambiental Agenda 21 4.600,00
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170-22699 Estudis i treballs tècnics Medi ambient 5.400,00
Total 22.949,80

- Noves previsions d’ingressos:

Partida Títol
Noves 
previsions

450.52 Generalitat. SOC “treball als barris” 43.910,22
761.01 Diputació, subvenció suport a la inversió real 40.880,05

Total 84.790,27

- Romanent de tresoreria:

Partida Títol Romanent de 
tresoreria

870.00 Romanent de tresoreria per despeses generals 114.743,35
      
2. Modificacions de crèdit:

Capítol Denominació Import
1 Despeses de personal 31.585,82
2 Despeses en béns corrents i serveis 12.100,00
4 Transferències corrents 1.500,00
5 Fons de contingència 12.949,80
6 Inversions Reals 141.398,00
                         Total 199.533,62

3. Detall de l’estat final de les partides afectades per la modificació proposada:

Partida Títol Import
241-13105 Retribucions Plans Locals d'Ocupació SOC 33.455,44
241-16000001 Seguretat Social Plans Locals d'Ocupació SOC 11.080,18
1532-61901 Arrenjament accés a la Ctra. De Banyeres 7.298,00
164-619,00 2a. Fase Nínxols del Cementiri 47.100,00
920-63300 Llums de Nadal pels carres 8.350,00
342-22706 Projecte de Valors a l'esport 10.500,00
333-62300 Climatització de l'escola de Música al Casal Francesc Macià 78.650,00
323-22699,03 Escola d'estiu 13.600,00
342-48000 Subvencions a Entitats Esportives 7.000,00
151-130,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal laboral: serv. Delineant 0,00
231-130,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal laboral: Serveis Socials 0,00

231-131,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal lab.temporal: Serveis 
Socials 0,00
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241-131,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal lab.temporal: Promoció 0,00
323-131,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal lab.temporal: Escoles 0,00
3321-131,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal lab.temporal: Biblioteca 0,00
3322-131,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal lab.temporal: Arxiu 0,00
3321,130,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal laboral: Biblioteca 0,00

333-131,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal lab.temporal: 
Equip.culturals 0,00

334-130,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal laboral: Cultura 0,00

3341-131,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal lab.temporal: Joventut 
(PIPA) 0,00

340-131,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal lab.temporal: Esports 0,00

912-131,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal laboral temporal: Alts 
càrrecs 0,00

920-110,03 1% (augment previsió any 2017). Personal funcionari interí-eventual 0,00
920-120,10 1% (augment previsió any 2017). Personal funcionari. 0,00
920-131,03 1% (augm. previsió any 2017). Personal lab.temporal: Serveis neteja 0,00
920-22706 Estudis i treballs tècnics 7.000,00
920-500 Fons de contingència 12.949,80
170-22706 Auditoria ambiental Agenda 21 4.600,00
170-22699 Estudis i treballs tècnics Medi ambient 22.595,42

4. Detall de l’estat final dels capítols afectats per la modificació proposada (estat de despeses)

Partida   Denominació      Import
1 Despeses de personal 1.780.784,88
2 Despeses en béns corrents i serveis 2.993.906,16
4 Transferències corrents 764.346,27
6 Inversions reals 1.116.325,18

Segon. Que l’expedient sigui exposat al públic pel termini de quinze dies, als efectes 
d’examen i reclamacions.

Tercer. Que en el cas de no presentar-se reclamacions s’entendrà elevat a definitiu l’acord 
d’aprovació inicial.

En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació:

Intervé l’alcalde: El que es fa, com ja van poder veure a la Comissió, en aquesta modificació 
de crèdit s’incorporen ajuts que ens han vingut, especialment del SOC, de la Diputació de 
Barcelona i de partides en les quals hi havia certs compromisos per tal de tirar endavant 
d’acord amb el nostre Pla de Mandat. És per això, que per tal de complir la regla no els vàrem 
posar en el Pressupost que vàrem aprovar a final d’any i ara els incorporem a fi i efecte de 
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tirar endavant totes les polítiques i la gestió del municipi. També posem la climatització a 
través d’una bomba de calor a l’escola municipal de Música. 

Intervé Alfons Giol: Respecte a aquest tema evidentment no entrarem en el debat de les 
partides que es modifiquen que ens varen donar les explicacions pertinents en Comissió, però 
si que hem de fer una consideració d’ordre general, com sempre que es tracten temes com el 
que ens ocupa. Es tracta d’un expedient de desenvolupament de l’acció de govern manifestada 
en un pressupost en el qual evidentment no intervenim. Ho votarem en contra no perquè no 
estigui ben fet, ni les seves previsions no es puguin considerar necessàries pel pensament de 
qui governa sinó perquè, com es pot entendre, ARAJUNTS faria uns pressuposts en molts 
aspectes diferents, evidentment molt més participatius, prioritzant altres polítiques i per això 
no pot compartir els criteris de gestió que aplica el govern municipal de forma unilateral, 
continuista i seguint les inèrcies i les rèmores en la manera de fer de sempre. Moltes gràcies.

Intervé Dolors Calm: Sobre la modificació de crèdit hem de dir que no hi podem estar 
d’acord, quan tot just fa dos mesos de l’aprovació dels pressupostos, en aquell Ple ja els 
vàrem dir que els pressupostos els feien anar amunt i avall segons el que els anava sortint, 
perquè no hi ha cap planificació ni acció de govern, qui dia passa any empeny. Constatem el 
que diem perquè aquesta modificació és d’un 3,28% del total de Pressupost. Dit això, cal 
remarcar que la part que apliquen del Romanent és casi del 2%, no de subvencions rebudes 
específiques aquest dos mesos. Això ens diu que quan vostès varen fer els pressupostos 
sembla no sabien que: Tenien previst canviar la il·luminació de Nadal, que per més inri ja 
estava instal·lada; que tenien un projecte fa dos anys aprovat d’obres en el Cementiri i no 
sabien que hi havien d’ampliar els nínxols i que havent fet fa tres anys la instal·lació de l’aire 
condicionat del Casal Francesc Macià, no podien haver previst que haurien de posar l’aire a 
l’escola de Música, partida important. I una cosa que trobem a faltar i no han previst es 
destinar una partida per treure el bot i fer plataforma com cal davant de l’escola Xoriguer 
abans que ens costi diners perquè a algú se li hagi xafat el cotxe. També ens hauria agradat 
veure una partida destinada a la potenciació del Pla Jove que es va presentar en el Ple de 
desembre i que el nostre grup va votar que sí per donar un vot de confiança a la regidoria i 
així posar en valor l’interès de portar-lo a terme; però no, sembla que l’equip de govern per 
ara no hi té interès. Hi per cert agrairíem que quan se’ns doni informació sobre les partides 
modificades coincideixi el detall de la memòria amb el resum de l’expedient modificat, ja que 
no és la primera vegada que passa. No voldríem que se’ns enfadin quan els diem que no tenen 
cap planificació ni projecte a un any vista, és que és molt evident! Ens agradaria que això 
canvies més d’hora que tard. Per tot el que hem citat, no podem aprovar la modificació.

Intervé l’alcalde: Bé. Nosaltres el que tenim és un Pla de Mandat i el Pressupost és una eina 
de treball i per tant aquesta eina de treball es va adequant en funció de les necessitats que en 
aquests moments es tenen i així és com entenem els pressupostos. És un Pressupost 
continuista com has dit aquí, evidentment! Perquè nosaltres des del primer moment hem 
tingut aquesta manera d’entendre la política municipal i de fer-la, i hem anat modificant i 
canviant d’acord amb les necessitats que els centellencs i les centellenques van tenint, per tot 
això ara presentem aquesta modificació de crèdit perquè són coses que diguéssim ja estan 
planificades i es fan d’acord amb el moment que toca. Evidentment si hi havia un projecte vol 
dir que hi havia previsió i això vol dir que quan hi ha hagut necessitat és quan es fa, en el cas 
del Cementiri. Per tant, en definitiva, el que penso és que el que fem és anar fent tot allò que 
nosaltres ens vàrem marcar a través d’un programa electoral i a través d’un Pla de Mandat, i 
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en tot cas serà al final que tots passarem comptes d’aquest Pla de Mandat, nosaltres que és el 
que hem complert i  el que no, i vostès, evidentment, donaran la seva opinió. Moltes gràcies.

Alfons Giol intervé: Si em permet una altra intervenció, és que ha esmentat ja dues vegades 
en aquest Ple el tema del Pla de Mandat. Nosaltres quan es va presentar aquest Pla de Mandat 
i vàrem votar, òbviament, en contra, i vàrem significar en aquell moment que la majoria 
d’actuacions, més d’un 70%, eren actuacions absolutament previsibles que no suposaven cap 
objectiu ni cap compromís concret per l’Ajuntament de Centelles que no estigués ja en altres 
anys anteriors; simplement l’equip de govern es dedicava a fer una política, tal  com nosaltres 
anem destacant de continuïtat, i que ens sembla correcta! És a dir, que vostès mantinguin la 
línia ens sembla correcta! Ara bé, quan hi ha coses que no es poden continuar de la mateixa 
manera, quan alguna cosa es demana que s’hagi de canviar, llavors mantenir la continuïtat no 
té sentit i això és el que nosaltres com a grups de l’oposició els hi hem d’anar recordant. Hi ha 
coses a Centelles que no funcionen correctament, que es poden millorar moltíssim que s’han 
de canviar radicalment, ho hem dit d’alguns serveis municipals i a vegades ho aplicaríem a 
moltes de les coses de les quals vostès es senten cofois, com és el tema de la participació del 
moviment de Cultura, de les festes que enriqueixen la vida del poble, a nosaltres ens sembla 
que tot això s’ha de reconsiderar des de l’inici, des de l’arrel, ja que fa molts anys que es fa de 
la mateixa manera i algunes coses han de canviar. Per tant, nosaltres quan es posa de manifest 
aquesta política a través d’una modificació de crèdit o qualsevol altra cosa, no ens cansarem 
d’anar  recordant el que és la nostra obligació i és que això que vostès entenen com una 
continuïtat positiva, per nosaltres és una continuïtat que és revisable, no dic negativa, 
revisable. Moltes gràcies.

Intervé l’alcalde: Moltíssimes gràcies. 

Dolors Calm intervé: El mateix, el Pla de Mandat, vostès no el van ni quantificar ni li van 
posar data i crec que el Pressupost no reflecteix en absolut el Pla de Mandat que vostès van 
presentar, el qual no té ni cara ni ulls. 

Intervé alcalde: Si les coses no s’haguessin de pagar no afectarien, ara si s’han de pagar sí, 
evidentment. Si les coses s’han de pagar, evidentment, s’han de posar en Pressupost i vostès 
estan en la seva obligació i en el seu dret de fer el que fan. Ara bé, nosaltres estem en la nostra 
obligació de treballar i d’intentar fer les coses el màxim de bé possible i per tant aquí estem i 
repeteixo estem aquí nosaltres continuem amb els nostres encerts i amb els nostres errors, 
intentem modificar aquelles coses que les necessitats del dia a dia no s’adiuen amb les 
necessitats que nosaltres teníem previstes i a partir d’aquí anem treballant. Per tant, penso que 
els dos estem en el lloc on ens toca i per tant mentre estiguem en el lloc on ens toca nosaltres 
estem més que contents. Moltíssimes gràcies i ens retrobarem a finals de març.

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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