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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE 
 
Identificació de la sessió 
 
Número: Ple 2016/10 
Caràcter: ordinària 
Data: 24 de novembre de 2016  
Horari: de 21 a 22.40 
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 
Miquel Àngel Alabart i Saludes, regidor, ARAJUNTS-AM 
Dolors Calm Morera, regidora, CiU 
   
Josep Lluís Bergés Collado, secretari general. 
 
No hi assisteixen 
 
Víctor Barquer i Cruz, regidor, ARAJUNTS-AM 
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 l’alcalde, Miquel Arisa Coma: Bona nit a tothom, anem a començar el Ple ordinari 
d’aquest mes de novembre. Abans de començar hi ha dues absències una per maternitat i 
l’altra perquè a última hora s’ha trobat malament i que és el Sr. Víctor Barquer. Per tant, 
ambdós excusen l’assistència, gràcies. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior.  
 
Pren la paraula Dolors Calm, portaveu del grup polític municipal de CiU: Crec que és 
inadmissible, una falta de respecte i un greuge el que ha passat en la transcripció de l’acta del 
Ple anterior. La interpretació arbitraria que s’ha fet, no té res a veure amb el que es va 
manifestar. El que jo vaig dir i el que sempre ha defensat el nostre grup, és que no cal la 
transcripció literal, sobretot per la feina que comporta, sempre i quan estiguin penjades les 
gravacions a internet (per cert els recordo que falta penjar els dos primers plens i que és un 
compromís de l’equip de govern en Ple). En aquesta acta simplement no hi ha la meves 
intervencions, fet que  no podem admetre, perquè encara que no sigui literal, si es decideix fer 
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l’acta segons la interpretació del Sr. secretari, hi han de constar totes les intervencions i abans 
de prendre una decisió així, es comunica, es parla, es pacta, etc. En la reunió per parlar de les 
actes vostè Sr Arisa, també va manifestar que es va quedar sorprès al veure l’acta i que 
entenia que les intervencions hi havien de ser i que així ho manifestaria a secretaria. Per les 
converses mantingudes aquest matí, sembla que la gestió s’ha fet, cosa que agraïm. El fet és 
que el nostre grup demana que es retiri l’acta, i que la portin novament a Ple amb totes les 
meves intervencions, igual que la de la resta de grups. Vull recordar-los que el nostre grup 
majoritàriament hem aprovat les actes, tot i havent discrepàncies en molts moments i que per 
voluntat  hem  intentat arribar a un consens amb Secretaria, amb més o menys voluntat per 
part de tots. És molt lamentable que a cada Ple s’iniciï una discussió sobre les actes, hi han 
altres temes prou importants. Vull agrair el suport d’ARAJUNTS per Centelles i la gestió de 
l’equip de govern. Pel que demano que es tregui aquest punt de l’ordre del dia. 
 
Intervé el secretari, Josep Lluís Bergés Collado: Vull dir que tal i com consta en acta la 
portaveu del grup de CiU va demanar això, exactament, que no era necessari transcriure les 
seves deliberacions i en aplicació de la Llei 40/2015 és plenament aplicable i es va fer 
d’aquesta manera; si aquesta senyora canvia d’opinió no hi ha d’haver cap problema. 
 
L’alcalde intervé: Vostè demana què? 
 
Intervé Dolors Calm: Demano que es tregui aquest punt de l’Ordre del dia. 
 
Alcalde: Molt bé, perquè vostè vol que hi sigui tota....? 

Dolors Calm: Vull que hi sigui tota la meva intervenció. 

Alcalde: Vostè demana que hi hagin totes les intervencions. D’acord!. Molt bé. Doncs passem 
a l’aprovació de l’acta si us plau. Vots a favor? Perdó, m’he equivocat. Volia exactament dir 
que traiem l’acta de l’Ordre del dia i per tant no l’aprovàvem. Demano disculpes. 

Intervé Miquel Àngel Alabart, regidor del grup polític municipal ARAJUNTS: Un comentari 
i potser serà l’últim comentari que farem sobre les actes dels plens, esperem! Dilluns passat hi 
va haver una reunió amb representants de tots els grups per parlar del tema de les actes que 
havia anat sent polèmic; es va arribar a un acord dels representants polítics i, per tant, 
entenem que aquest acord polític evita qualsevol debat polític sobre el tema, hem arribat a un 
acord i el que sí esperem que l’equip de govern faci arribar als serveis tècnics i que a partir 
d’ara es faci el que es va acordar, si és possible! Sí no és possible tècnicament ja en parlarem 
però entenem que de debat polític ja no n’hem de fer més perquè vàrem arribar a un acord. 
Per tant, només volíem comentar. 

Intervé l’alcalde: Bé moltes gràcies. Queda retirada l’aprovació de l’acta del 28 d’octubre de 
2016. 

2. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL 
PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL RESIDÈNCIA SANT 
GABRIEL NÚMERO 2/2016 

 
Vist el dictamen de l’Àrea de Gestió i Serveis Generals, de 16 de novembre de 2016, que 
consta a l’expedient. 
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Vista la Memòria justificativa i econòmica, la qual es transcriu literalment: 
 
“L’execució del Pressupost de l’Organisme autònom local Residència Sant Gabriel comporta 
l’obligació d’anar adaptant-lo a les necessitats en quant a l’obtenció del crèdit suficient per 
subvenir la despesa en cada moment. 
 
Atès que de l’aprovació de la liquidació del Pressupost general de l’exercici de 2015 es 
disposa de crèdit incorporable mitjançant romanent de Tresoreria. 
 
Atès que és necessari fer suplement de crèdit de diverses partides de despeses del capítol 1r. 
per augment de personal i suplències. 
 
Atès que entre les modificacions pressupostàries que autoritza la normativa, l’aplicable en el 
nostre cas és la que es descriu a continuació: 
 
Expedient de modificació de crèdit (M.P. 2/2016) del Pressupost  de l’Organisme autònom 
local Residència Sant Gabriel vigent, mitjançant: 
 
 

- Suplement de crèdit: 
 

Partida Títol  Crèdit que es 
suplementa 

13100.2310 Retribucions bàsiques personal laboral temporal          35.500,00 
16000.2310 Quotes seguretat social          20.000,00 

  Total 55.500,00 
 
Per tant, es proposa al Consell rector l’adopció dels acords següents: 

Primer.- Aprovar la segona modificació de crèdits en el Pressupost de l’Organisme autònom 
local Residència Sant Gabriel vigent, en els termes següents: 
 
1. Procedència dels fons: 
 
Romanent de Tresoreria resultant de la liquidació del Pressupost general de l’exercici de 
2015:       
                                                                                                              
 Total         40.500,00 
 
Transferència: 

 
 
 

Partida Títol  Euros 
 

2269900.2310 
 

Altres despeses diverses 
          

15.000,00 
   

 Total 15.000,00 
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2. Crèdit que es suplementa: 
 
Pressupost de despeses 
 
Capítol Denominació Euros 

1 Despeses de personal 55.500,00 
2 Compra de bens corrents i de serveis -15.000,00 

 
 
 
3. Detall de l’estat final de les partides afectades per la modificació proposada 
 
Pressupost de despeses 
 
Partida Denominació Euros 

13100.2310 Retribucions bàsiques personal laboral temporal  138.500,00 
16000.2310 Quotes seguretat social 280.000,00 

22699.2310 Altres despeses diverses 35.000,00 
 
 
 
4. Detall de l’estat final dels capítols afectats per la modificació proposada 
 
Pressupost de despeses  
 
Capítol Denominació Euros 

1 Despeses de personal 1.193.800,00 
2 Compra de bens corrents i de serveis 468.700,00 

 
 
Segon. Remetre l’expedient complet a l’Ajuntament perquè segueixi la tramitació 
corresponent per a l’aprovació definitiva. 
 
No obstant, el Consell rector acordarà el que cregui més convenient.” 
 
L’Ajuntament en Ple, per majoria absoluta, la qual cosa suposa set vots favorables, tres 
abstencions (dels representant d’ARAJUNTS-AM, Alfons Giol i Amich, Miquel Àngel 
Alabart i Saludes i Margarita Prims i Damas) i un vot en contra (de la representant de CiU 
Dolors Calm i Morera) dels tretze membres que formen la corporació municipal, va adoptar 
els següents acords: 

Primer.- Aprovar la segona modificació de crèdits en el Pressupost de l’Organisme autònom 
local Residència Sant Gabriel vigent, en els termes següents: 
 
1. Procedència dels fons: 

mailto:centelles@diba.cat


 
 

 
 

 

5 
 

Ajuntament  
de Centelles 

C/ Nou, 19  08540 Centelles 
Tel. 938810375. Fax  938812094 
a/e  centelles@diba.cat 
CIF  P0806600C 

 
Romanent de Tresoreria resultant de la liquidació del Pressupost general de l’exercici de 
2015:       
                                                                                                              
 Total         40.500,00 
 
Transferència: 

 
 
 

Partida Títol  Euros 
 

2269900.2310 
 

Altres despeses diverses 
          

15.000,00 
   

 Total 15.000,00 
 
 
2. Crèdit que es suplementa: 
 
Pressupost de despeses 
 
Capítol Denominació Euros 

1 Despeses de personal 55.500,00 
2 Compra de bens corrents i de serveis -15.000,00 

 
 
3. Detall de l’estat final de les partides afectades per la modificació proposada 
 
Pressupost de despeses 
 
Partida Denominació Euros 
13100.2310 Retribucions bàsiques personal laboral temporal  138.500,00 

16000.2310 Quotes seguretat social 280.000,00 

22699.2310 Altres despeses diverses 35.000,00 
 
 
4. Detall de l’estat final dels capítols afectats per la modificació proposada 
 
Pressupost de despeses  
 
Capítol Denominació Euros 

1 Despeses de personal 1.193.800,00 
2 Compra de bens corrents i de serveis 468.700,00 
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Segon. Remetre l’expedient complet a l’Ajuntament perquè segueixi la tramitació 
corresponent per a l’aprovació definitiva. 
 
En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 
 
Intervé Josep Paré, regidor d’Hisenda: Bé, ja es va explicar en la Comissió informativa que és 
bàsicament un ajust de personal fruït de les baixes que hi ha hagut i de les restriccions 
pressupostàries amb la que ens trobem. Per tant, és un ajust de poca importància i serveix per 
acabar el final d’any. 
 
Intervé l’alcalde: Molt bé, alguna cosa vostè? 
 
Intervé Alfons Giol, portaveu del grup polític municipal d’ARAJUNTS, Bona nit, en primer 
lloc, respecte aquest tema ja hem manifestat altres vegades que nosaltres com a grup 
municipal ens sembla que ens agradaria participar en la gestió de la residència. És un 
organisme autònom important per l’Ajuntament de Centelles, no solament per la matèria que 
tracta sinó també per la importància de la seva gestió econòmica, nosaltres és una gestió en la 
qual evidentment no hi podem participar, no tenim la informació constant del 
desenvolupament d’aquesta gestió i per tant com hem fet en altres ocasions, no perquè 
tinguem cap mena de problema des del punt de vista tècnic de la confecció d’aquest expedient 
que imaginem que està plenament justificat tal i com se’ns va explicar a la Comissió 
informativa, sinó que, ens abstindrem, per aquesta raó que acabo de manifestar. Moltes 
gràcies. 
 
Intervé l’alcalde: Moltes gràcies. Vostè, si us plau. 
 
Intervé Dolors Calm: Ens presenten la 2a modificació de crèdit de la residencia St. Gabriel, 
amb 35.000 euros per partida de sous de personal i 20.000 euros en partida a seguretat social, 
que juntament amb la modificació feta el mes de maig és un 7,38% sobre el Pressupost inicial. 
Bé, ja els hem dit sempre tant en l’aprovació del pressupost inicial com en les diferents 
modificacions, que per poder-ho aprovar hem de tenir informació i poder entendre el 
funcionament i les necessitats de la residencia, sobretot en la partida de personal que vostès 
presenten, quines problemàtiques hi ha? Comissions que hem demanat tantes i tantes vegades, 
però això a vostès no els ha interessat mai. Dit això, Tornen a presentar  modificació de la 
partida de personal, les explicacions són les de sempre, igual que les nostres repliques; perquè 
sempre es la mateixa cançó. El cert és que la partida de seguretat social no es correspon a la 
part proporcional que tocaria per l´increment dels sous i és perquè a l’anterior modificació, 
segons hem pogut esbrinar, no es va fer l’aplicació correctament, ja que no es va desglossar la 
seguretat social. La problemàtica de les modificacions de crèdit, sempre hem dit que tot i 
segur que hi ha problemes de baixes i substitucions de personal, en aquest cas s’hauria de 
saber perquè vénen donades tantes i tan continuades, respon a fer-se trampes al solitari en la 
confecció ja del Pressupost (aquest fet reconegut per vostès mateixos). No es pot aprovar allò 
del que no és té informació suficient i no en sabem els motius clars i perquè s’ha produït. Els 
dic de tot cor que ens agradaria que això canvies algun dia i ho poguéssim aprovar i no ser tan 
repetitius que a nosaltres també ens cansa. De passada volem recordar-los que no es 
compleixen els estatuts pel que fa al nombre de components del Consell Rector. Actualment 
n’hi ha 6 i haurien de ser 9. Els demanem quan pensen modificar-ho i així complir amb els 
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estatuts com és exigible en qualsevol ens públic. Per altra banda, el nostre grup ha reivindicat 
moltes vegades que faltaria representació de l’oposició. 
 
Intervé l’alcalde: Moltes gràcies. Josep, si us plau. 
 
Intervé Josep Paré: Bé, jo crec que vostè ho ha dit, al final els discursos són els mateixos, 
vostès d’ARAJUNTS en el Ple passat es van abstenir a tot, informació la tenen està al seu 
abast, sinó se la treballen és el seu problema no el nostre i per tant crec que abstenir-se és una 
actitud poc participativa i menys de canvi. Respecte a vostè la seva pròpia intervenció 
demostra que té informació i per tant en base això ha pogut justificar el seu posicionament. 
Nosaltres ja vam dir que aquests anys va començar amb una ocupació de no plena ocupació 
en el servei i això ha suposat que actualment sí que està en plena ocupació i canvis en la 
plantilla. Per tant, aquest petit ajust és per acabar d’ajustar, crec que és una modificació molt 
petita i demostra que tot i amb el context en el que estem els Pressupostos inicials s’han de fer 
amb una restricció pressupostària important. Aquesta modificació demostra que els càlculs es 
fan amb la màxima precisió possible i per tant jo vull agrair als serveis d’Intervenció i l’Àrea 
econòmica la feina que fan per poder tirar endavant amb el context en el que estem. 
 
Intervé Dolors Calm: Veure també si hi ha la voluntat de fer alguna comissió i informar-nos si 
pensen posar els membres que falten en representació del Consell Rector.  
 
Intervé l’alcalde: Moltes gràcies. 
 
Alfons Giol intervé: Fer una replica, si és possible Sr. alcalde. Crec que ens podíem haver 
estalviat el debat al qual em convida el Sr. Paré, recordant que nosaltres no participem en la 
gestió de l’organisme autònom de la residència és perquè l’equip de govern va decidir-ho 
d’aquesta manera i si no ens ho treballem és perquè no podem participar. En tot cas, que se 
sàpiga i que quedi ben clar, que nosaltres si un dia gestionem l’Ajuntament de Centelles ho 
farem d’una manera radicalment diferent, promovent la participació de tots els grups 
municipals en tots els llocs on la gestió és important pels centellencs i centellenques i en tot 
cas, la nostra posició ens sembla d’absoluta coherència, simplement això.  
 
Intervé Josep Paré: Jo crec que si el Pressupost s’aprova pel Ple és perquè és un organisme 
autònom. Per tant, vostès tenen la informació a la seva disposició i qualsevol discussió a 
l’entorn d’això vostè mateix sap que és dir el que no correspon. 
 
Intervé l’alcalde: Moltíssimes gràcies. Deixem el debat aquí. 
 
3. APROVAR, SI ESCAU, DEFINITIVAMENT L’ORDENANÇA REGULADORA DE 
LA VENDA AMBULANT O NO SEDENTÀRIA AL MUNICIPI DE CENTELLES 
 
Vist el dictamen de la Comissió informativa de l’Àrea de gestió i serveis generals, de data 14 
de novembre de 2016, que es transcriu literalment: 
 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 28 de juliol de 2016, va aprovar inicialment 
l’Ordenança reguladora de la venda ambulant o no sedentària al municipi de Centelles. 
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Durant el termini d’exposició al públic de l’Ordenança Dolors Calm Morera, en qualitat de 
regidora i portaveu del Grup polític municipal de Convergència i Unió de Centelles, ha 
presentat al·legacions, de data 13 de setembre de 2016. 
 
Segons l’informe del secretari de 6 d’octubre de 2016. 
 
D’acord amb l’article 20.1 c) i 22.2 d) de la Llei reguladora de les bases de règim local i 
l’article 178 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
La Comissió informativa de l’Àrea de gestió i serveis generals proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer. Desestimar les al·legacions formulades per Dolors Calm Morera, en representació del 
Grup polític municipal de CiU, de 13 de setembre de 2016, en base als motius expressats en 
l’informe del secretari de 6 d’octubre de 2016. 
 
Segon. Aprovar definitivament l’Ordenança reguladora de la venda ambulant o no sedentària 
al municipi de Centelles. 
 
Tercer. Publicar el text íntegre de l’Ordenança, un cop aprovada definitivament, al Butlletí 
Oficial de la Província, al tauler i a la pàgina web de l’Ajuntament i anunciar en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província en què 
aparegui la publicació anteriorment esmentada.” 
 
L’Ajuntament en Ple, per majoria absoluta, la qual cosa suposa set vot favorables, tres 
abstencions (dels representants d’ARAJUNTS-AM, Alfons Giol i Amich, Miquel Àngel 
Alabart i Saludes i Margarita Prims i Damas) i un vot en contra (de la representant de CiU 
Dolors Calm i Morera) dels tretze membres que formen la corporació municipal, va adoptar 
els següents acords: 
 
Primer. Desestimar les al·legacions formulades per Dolors Calm Morera, en representació del 
Grup polític municipal de CiU, de 13 de setembre de 2016, en base als motius expressats en 
l’informe del secretari de 6 d’octubre de 2016. 
 
Segon. Aprovar definitivament l’Ordenança reguladora de la venda ambulant o no sedentària 
al municipi de Centelles. 
 
Tercer. Publicar el text íntegre de l’Ordenança, un cop aprovada definitivament, al Butlletí 
Oficial de la Província, al tauler i a la pàgina web de l’Ajuntament i anunciar en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província en què 
aparegui la publicació anteriorment esmentada. 
 
En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 
 
Intervé Xavier Serra, regidor de Comerç i Fires: La senyora Dolors Calm va presentar unes 
al·legacions que nosaltres pensem que la nostra Ordenança és la que... 
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Intervé l’alcalde: Perdoni Xavier posis el micròfon! 

Intervé de nou Xavier Serra: L’anàlisi de les al·legacions presentades és aquesta, nosaltres 
pensem que l’Ordenança aprovada inicialment regula el que l’equip de govern entén que s’ha 
de regular, ni més ni menys, per la qual cosa no entén que s’hagi d’introduir una altra 
casuística que no s’especifica. Després, l’Ordenança no ha de regular l’oferta dels diferents 
productes, ni regular les autoritzacions dels diferents productes de venda ambulant, ja que 
aquesta no és la seva funció; ni tampoc l’Ajuntament en té la competència, sense perjudici 
que l’article 8.1 de l’Ordenança, apartat c) sobre l’autorització expedida per part de 
l’Ajuntament que contindrà: els productes autoritzats per a la venda. A més, l’article 5.1, 
apartat d), disposa que en cas de venda de productes alimentaris s’ha d’estar en posició del 
carnet de manipulador d’aliments expedit per l’organisme competent, d’acord amb la 
normativa vigent. La situació del mercat a l’espai públic està perfectament delimitat per la 
pràctica habitual; per tant, s’estimi innecessària la seva regulació ja que per interès general es 
porten a terme nombrosos canvis puntuals de la situació de les parades. En relació als horaris 
l’article 8.1 de l’Ordenança estableix en el seu apartat d),  entre altres qüestions, els horaris i 
les dates en què es podrà exercir l’activitat. La forma de gestió d’un servei públic no té res a 
veure amb la possibilitat de la seva recuperació. La titularitat del servei sempre recau en 
l’Ajuntament independentment de la forma de gestió. Respecte a la neteja de la via pública, 
aquesta es porta a terme mitjançant la prestació del servei de recollida de residus municipals,  
l’article 9.3 de l’Ordenança, a l’apartat a) i b), diu que vetllarà per la seguretat i la neteja de la 
zona. Tal i com es regula a l’Ordenança objecte de les al·legacions, concretament a l’article 
7.2, apartat e), l’exigència d’una pòlissa específica pels danys que pugui ocasionar l’activitat 
temporal autoritzada està suficientment regulada, ja que s’opta per l’exigència de la pòlissa de 
responsabilitat civil vigent, suficient i proporcionada per cobrir les despeses derivades dels 
sinistres individuals i col·lectius que pugui causar l’exercici de l’activitat. Respecte al que 
s’ha al·legat pel que fa a les persones no comunitàries, els articles de l’ordenança ho regulen 
amb la suficient concreció. Llavors, en relació a la al·legació sobre la falta de regulació de les 
figures de revocació i extinció, a l’Ordenança s’entén que no és necessària, ja que estem 
davant una autorització que és transmissible i té una durada mínima que marca la Llei. 
L’article 9.1 de  l’Ordenança disposa que la concessió de la parada serà per la durada 
sol·licitada per la persona interessada. Tanmateix, l’article 8.3 de l’Ordenança regula els 
supòsits de transmissió, en concret: el que és per cessament voluntari del titular de l’activitat; 
el que és per situacions sobrevingudes com els supòsit d’incapacitat laboral, malaltia o 
situacions anàlogues degudament acreditades. També per que fa a la falta de regulació dels 
efectes mediambientals i els principis de polítiques socials i seguretat, l’article 9.3 de 
l’ordenança, estableix: L’Ajuntament vetllarà perquè els llocs destinats a l’exercici de 
l’activitat de venda no sedentària estiguin en les degudes condicions de seguretat, salubritat i 
mediambientals i en concret: La seguretat per a les persones i béns en el mercat; La neteja i 
l’existència d’un pla de revisió d’emergències, d’acord amb el que estableix la normativa 
específica aplicable. En relació a la necessitat d’establir una taxa per a l’ocupació de la via 
pública per l’ús temporal del mercat no pot ser objecte de regulació per aquesta Ordenança, 
per la qual cosa l’article 9.2 disposa que “Cal satisfer l’import de les quotes establertes a 
l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa per a la utilització privativa o l’aprofitament especial 
de domini públic local”. Per tant, aquesta ordenança no pot regular la taxa al no tenir la 
naturalesa jurídica d’ordenança fiscal. Per últim, respecte a la petició de regulació per 
activitats d’escoles, associacions, partits polítics i altres, està fora de lloc, ja que l’objecte de 
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l’ordenança és Regular la venda ambulant comercial permanent. És a dir existeix ànim de 
lucre que aquestes parades no tenen. 

Intervé l’alcalde: Moltes gràcies. 

Intervé Alfons Giol: Faig la intervenció en el sentit d’anunciar l’abstenció també del nostre 
grup en l’aprovació d’aquesta proposta i una altra vegada cridar l’atenció sobre una cosa que 
em fa l’efecte que és la manera habitual de funcionar de l’equip de govern. És a dir, ens 
trobem davant d’una Ordenança d’interès general, evidentment, com no pot ser d’una altra 
manera, que regula una matèria que és important i que nosaltres ja vàrem dir que tècnicament 
no hi trobàvem cap mena de pega. Ens trobem que en la informació pública d’aquesta 
Ordenança hi ha un grup municipal que hi fa unes aportacions, aquestes aportacions es 
ventilen simplement a través d’un dictamen o un informe amb criteris purament tècnics, em fa 
l’efecte que el que demanava aquest grup polític era simplement poder participar en el debat 
de l’aprovació i redacció definitiva d’aquesta Ordenança. Se’ns recorda sovint per part de 
l’equip de govern de la necessitat que fem les nostres propostes com a oposició i que 
participem, quan això es dóna i es demana l’equip de govern anul·la aquesta possibilitat que 
els grups municipals facin aquesta feina que és asseure’s, parlar i no discutir aquests aspectes 
tècnics en el moment en que això s’aprova definitivament, com ha fet el regidor, que jo 
respecto totalment, sinó que això s’havia de fer prèviament perquè per això som en aquesta 
sala per fer les coses com ens han demanat que es facin que és agafar-les, parlar-ne entre tots, 
arribar a un acord i consensuar i en canvi el que aplica l’equip de govern és la manera 
habitual, la inèrcia que ja coneixem de sempre. És per aquest motiu i no per una altre que el 
grup d’ARAJUNTS per Centelles s’abstindrà en aquest tema, perquè ens sembla que és un 
tema de fons no de forma, en el qual, evidentment, els serveis tècnics han fet correctament la 
seva feina i han interpretat correctament el que havien dit les al·legacions del grup; però 
aquestes al·legacions s’havien d’haver tractat políticament i s’havia d’haver permès el debat 
polític d’aquesta Ordenança. Això és el que nosaltres creiem! Moltes gràcies. 

Intervé Dolors Calm: Cal fer referencia que en l’aprovació de la ultima ordenança que vostès 
varen presentar, la d’ocupació d’instal·lacions esportives, i tal i com va dir el regidor Josep 
Arisa, se l’havien mirada i treballada a fons i tenint en compte totes les casuístiques que es 
podien donar, però en aquesta ordenança sembla que no s’ha seguit el mateix criteri que seria 
l’adient per a totes les ordenances. Com que vostès no tenen el costum de participar i deixar 
participar als grups de l’oposició en cap cas, ni tan sols amb temes com les ordenances, que 
serveixen i afecten el bon funcionament de les coses i de la nostre gent, el nostre grup ja va 
presentar al·legacions. Al·legacions que per altra part eren extretes de la feina de comprovar 
el que altres ajuntaments ja han aprovat, perquè en realitat hi ha ordenances tipus, normalment 
fetes pels tècnics de la Diputació i cada població les adapta al seu entorn. Com sempre els 
hem dit que cal anar a màxims, mai a mínims, en aquest cas inclús vaig parlar amb el regidor i  
va reconèixer que aquesta concretament havia estat feta a corre cuita i es valoraria les nostres 
aportacions. A la realitat no ha estat així. Per tant nosaltres i per convenciment, no aprovarem 
quelcom que pensem pot ser molt més complert i millor per qualsevol regulació i que tingui 
en compte qualsevol contingència. I de veritat ens sap molt greu, perquè entre tots podríem fer 
les coses molt millor i amb menys feina per part de tothom. Aquí sempre hi ha una part que 
ens diuen que demanem taxes i no n’hi anaven i efectivament però el que requeríem és que es 
fes referència a la taxa fiscal número 13, que per cert, les que tenen penjades no diuen en 
quina data han estat revisades, sols hi ha un apartat on diu pel que fa a l’article 6è, 
s’incrementa la quota tributària respecte l’exercici 2012 en un 2,50%, no sabem si està vigent, 

mailto:centelles@diba.cat


 
 

 
 

 

11 
 

Ajuntament  
de Centelles 

C/ Nou, 19  08540 Centelles 
Tel. 938810375. Fax  938812094 
a/e  centelles@diba.cat 
CIF  P0806600C 

no hi ha imports, com això totes les coses que ha dit i crec que hi ha moltes coses que podien 
tenir ordenades per si fan falta però dóna la sensació que si ho presenta l’oposició, doncs, és 
un no. 
 
Intervé Xavier Serra: Bé. Només dir que a corre cuita no vaig dir que fos, que era genèrica i 
que provablement si que no parlava d’algunes coses que jo crec que (...) 
 
Intervé l’alcalde: D’acord! Deixem aquí el debat. 
 
4. APROVAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
CENTELLES AL PACTE DELS ALCALDE I ALCALDESSES PEL CLIMA I 
L’ENERGIA 
 
En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 
 
Intervé l’alcalde: El punt 4t. tal i com es va manifestar a la Junta de Portaveus, com a la 
Comissió, es retira de l’Ordre del dia i la Neus Verdaguer us explicarà els motius. 
 
Intervé Neus Verdaguer, regidora  de Medi Ambient: Com ja vàrem parlar el dia de 
Portaveus, la Diputació de Barcelona és l’entitat que impulsa el projecte del Pacte de alcaldes 
i alcaldesses per a l’energia sostenible, aquest projecte durava fins el 2020 i ara l’han ampliat 
per les possibles conseqüències del canvi climàtic i l’allarguen fins el compromís del 2030. El 
projecte de treball l’elabora la pròpia Diputació de Barcelona i nosaltres fem l’execució amb 
l’Agència d’Energia d’Osona, amb l’enginyer municipal i el tècnic assessor que tenim. Per 
problemes interns del propi departament de la Diputació fan que no puguin iniciar 
l’elaboració del projecte fins el 2017 i per tant ens han demanat d’aplaçar l’aprovació fins a 
principis de l’any que bé per poder complir amb els terminis que ens comprometem, de tenir-
lo elaborat en dos anys des de l’aprovació; és a dir, des de començaments del 2017. 
 
Intervé l’alcalde: D’acord doncs queda retirat el punt número 4t. 
 
Intervé Miquel Àngel Alabart: La cosa és que com que primer hi era a l’Ordre del dia ens ho 
vàrem estar mirant, llavors vàrem saber que es retirava, i aprofitem per fer una intervenció ja 
que ens vàrem estar mirant el Pacte dels alcaldes i alcaldesses per a l’energia sostenible, per 
veure que l’Ajuntament de Centelles aquest pacte es va fer el 2008, a partir del 2011 hi ha un 
projecte amb una sèrie d’actuacions, després s’amplien aquestes actuacions amb el nou pacte 
per a l’adaptació a les conseqüències del canvi climàtic i concretament a Centelles hi havia 
previstes unes vuitanta-sis actuacions de les quals en la revisió que es va fer l’any passat, en el 
document de seguiment, monitorització, que per cert no està penjat a la web de l’Ajuntament, 
ho vàrem haver de buscar a la web de la Unió Europea, se n’havien fet poc més de la meitat 
en tots aquests anys, a més a més se’n decidien aplicar uns vint-i-cinc més per a l’adaptació a 
les conseqüències, això es decidia el 2015, per tant, no hi ha hagut aquest seguiment. Per tant 
no sabem aquests últims vint-i-cinc quines són les actuacions fetes, però la pregunta que 
voldríem fer és, aquesta meitat d’actuacions que encara no s’han fet, en quin estat estan? 
 
Intervé l’alcalde: S’hi està treballant. Tot aquest tema del Pacte d’alcaldes és fins el 2020, en 
aquest moment ho estem treballant, estem fent la revisió també i per tant a partir d’aquí el 
nostre compromís és arribar al 2020 amb tots els objectius complerts. Hi en aquest cas al 
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2030, és el nou pacte. Val a dir que nosaltres hi ha temes que estem més avançats, d’altres 
menys; per exemple el tema energètic estem molt avançats estem al 21% quan al (inaudible) 
havíem d’estar al 20%. Com tot hi ha aspectes que estem més endavant i altres més endarrere. 
Nosaltres el nostre compromís és que el 2020 estiguin complerts tots els compromisos que es 
van establir en aquest pacte. D’acord!     
 
Intervé Miquel Àngel Alabart: Tingueu clar també en el seguiment que es vagi fent que no 
només es compleixi amb els objectius pel que fa a accions sinó amb els objectius pel que fa a 
emissions. 
 
Intervé l’alcalde: Són dues coses diferents, evidentment. 
 
5. DONAR COMPTE DE LA INSCRIPCIÓ DEL BÉ CULTURAL D’INTERÈS 
LOCAL DEL CENTRE PARROQUIAL DE CENTELLES EN EL CATÀLEG DEL 
PATRIMONI CULTURAL CATALÀ 
 
Atès que La Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya comunica, en data 3 d’octubre de 2016, que s’ha fet 
la inscripció de l’immoble del Centre Parroquial en el catàleg del patrimoni cultural català 
amb el número 9691-l, tal com estableix la Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni 
Cultural Català. 
 
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat. 
 
En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 
 
Intervé l’alcalde: Aquí vàrem fer tot el catàleg, vam explicar en el seu moment i vam aprovar 
la inclusió del centre Parroquial en aquest catàleg i ara un cop tramitat l’expedient del catàleg 
del patrimoni Cultural Català ja està inscrit. Per tant, ja queda inscrit i tota la feina està 
acabada i feta .D’acord. 
 
6. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 142 DE L’ANY 
2016, SOBRE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
 
Vista la Resolució de l’alcaldia número 142, de 21 d’octubre de 2016, la qual es transcriu 
literalment: 

“DECRET NÚMERO  2016/142 
 
Josep Paré Aregall, alcalde accidental president de l’Ajuntament de Centelles. 
 
Segons el Pla d’execució “Treball als Barris” Centelles 2015, vista l’Ordre EMO/225/2014, 
de 22 de juliol, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al 
Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: 
Projecte Treball als Barris, així com el règim jurídic aplicable. 

Segons la Resolució EMO/785/2015, de 17 d’abril, per la qual s’obre convocatòria per a l’any 
2015. 
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Atesa la Resolució del Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, de 
data 21 d’octubre de 2015, que distribueix les subvencions del Fons Social europeu. 

Segons l’expedient BTB-033/15, els projectes aprovats objecte de subvenció, entre altres, són 
els següents 

Denominació acció: Ocupació  Nombre de 
contractes 

Estat Atorgat 

Recuperació de l’entorn del 
Torrent de la Cira 

Peons 3 Aprovat 
parcial 

20.998,26 € 

 
Vista la selecció portada a terme per Promoció econòmica de l’Ajuntament de Centelles i 
Serveis bàsics d’Atenció Social Primària. 
 
Vista el Decret 82 de data 23 de juny de 2016, on es contractava, entre altres a Inmaculada 
Villanueva Gómez, per portar a terme el “Treball als barris 2015” l’acció: Recuperació de 
l’entorn de Torrent de la Cira. 
 
Vista la instància presentada per Inmaculada Villanueva Gómez, en data 30 de setembre de 
2016, amb registre d’entrada 1793, on presenta renúncia del seu lloc de treball, donat que ha 
trobat feina. 
 
Segons consta a l’expedient la selecció de candidats proposats, la propera en la llista és 
Cristina Gómez Arnalded i atesa la seva disponibilitat per portar a terme el servei. 
 
D’acord amb l'article 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 
modificada per la Llei 11/99, de 21 d’abril, que atribueix la competència d'aquesta presidència 
al que subscriu, i 291.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
Primer. Que es contracti, amb caràcter d’urgència, mitjançant contracte laboral temporal a temps 
parcial, a Cristina Gómez Arnalded, com a peó, per portar al terme el servei de Recuperació de 
l’entorn del Torrent de la Cira. 
 
Segon. El contracte és per a la realització de serveis determinats i durarà del 24 d’octubre  de 
2016 fins el 26 de desembre de 2016. L’horari de treball serà de 26,25 hores setmanals i la 
retribució de 859,93 euros mensuals bruts. El salari es distribueix en els conceptes: salari base 
més part proporcional de les pagues extres. 
 
Tercer. Donar-la d'alta a la Seguretat Social, així com registrar-la a l'oficina de l'OTG. 
 
Quart. Que el contingut del decret es notifiqui a la persona interessada i de la part dispositiva se'n 
doni coneixent al Ple en la pròxima sessió que es faci i es publiqui al DOGC i al BOP.” 
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L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat. 
 
En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 
 
Intervé Antoni Castells, regidor de Seguretat Ciutadana: En el Pla d’ocupació hi ha hagut una 
baixa d’una noia perquè ha trobat feina i aquesta noia ha estat substituïda per la persona que 
anava darrera d’ella a la llista (inaudible). 
 
Intervé Dolors Calm: Fent referència a aquets decret, on es contracta a tres persones en el 
àmbit del Projecte de Treball als Barris. Vostès sempre argumenten la  recuperació de l’entorn 
de la Cira. Com és això? Realment que hi fan? O es un cul de sac per a la subvenció? 
 
Intervé Antoni Castells:  Es fan feines a l’entorn del casc antic i a tot l’entorn de la Sagrera, 
són feines de manteniment en les quals treballen aquesta gent. 
 
7. RATIFICAR EL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 144 DE L’ANY 2016, 
SOBRE LA CREACIÓ DEL CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS I 
PRODUCTES BÀSICS PER A LA LLAR 
 
L’alcalde assenyala al secretari que llegeixi la Resolució de l’Alcaldia números 144 de l’any 
2016, cosa que fa tot seguit: 

“DECRET NÚMERO  2016/144 
 
Miquel Arisa Coma, alcalde president de l’Ajuntament de Centelles. 
 
Atès que l’Ajuntament té aprovat un contracte d’arrendament d’una nau industrial situada a la 
ronda dels Esports, 22, propietat de José Casals Pou.  
 
Vist el conveni de col·laboració entre Càritas Parroquial de Centelles i l’Ajuntament de 
Centelles. 
 
Segons la proposta de creació del centre de distribució d’aliments i productes bàsics de la llar 
i la cessió d’ús del local de la ronda dels Esports, 22 a favor de Joan Soler Mata, en 
representació de Càritas, per portar a terme la distribució d’aliments i productes bàsics de la 
llar.  
 
La vigència del contracte és per un període d’un any prorrogable.  
 
Per tot això,  
 
Resolc 
 
Primer. Aprovar la creació del Centre de distribució d’aliments i productes bàsics per a la llar. 
 
Segon Aprovar la cessió d’ús del local de la ronda dels Esports, 22 a favor de Joan Soler 
Mata, en representació de Càritas, per portar a terme la distribució d’aliments i productes 
bàsics de la llar.  
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Tercer. Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la documentació que sigui necessària. 
 
Quart. Notificar la part dispositiva de l’acord.  
 
Cinquè. Ratificar la part dispositiva de l’acord pel Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 
que es faci.” 
 
L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, ratifica l’acord en la seva integritat. 
 
En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 
 
Intervé Josep Paré: Aquest punt ja es va dir a la Comissió, que la setmana passada 
precisament hi va haver una jornada de portes obertes i per tant jo crec que públicament la 
gent que ha volgut conèixer el Projecte ho ha pogut fer, ha pogut participar del canvi i que les 
persones que passen a tenir un paper molt més important és Càritas. En  aquest sentit jo crec 
que el més important és deixar constància de la feina que es fa des d’aquesta entitat local i en 
el canvi, i amb la feina feta els últims set anys i que crec que hi ha un aspecte important que 
tots hauríem de conèixer i és que Centelles té bancs d’aliments des de fa més de quinze anys, i 
al llarg d’aquests quinze anys s’han canviat les necessitats (inaudible) i per tant el projecte 
s’ha anat adaptant, s’han anat incorporant noves persones i sempre s’ha intentat que la gent 
que es beneficiava d’aquest ajut o que per desgràcia havien d’acudir a aquest recurs puntual 
per a la millora de les necessitats puntuals, hem intentat de fer-ho amb el màxim respecte i de 
la manera que la gent que s’està beneficiant d’aquest suport es puguin sentir dignes de rebre 
aquesta ajuda. Per tant, si després hi ha dubtes jo crec que es un projecte en el qual 
l’Ajuntament hi està participant actualment de forma econòmica i Càritas amb el seu capital 
humà, que és fruït d’unir els recursos i les capacitats que teníem les dues entitats i entenem 
que s’inicia una etapa positiva pel conjunt de Centelles. 
 
Intervé Miquel Àngel Alabart: Sobre això primer, evidentment, segurament ens hem de 
felicitar que hi hagi un centre i que tota aquella tasca que es faci de solidaritat a favor de les 
persones que passen gana, perquè al final estem parlant d’aliments i per tant estem parlant 
d’un fenomen que és la gana, alhora que ens felicitem d’un compromís i que es nodreixi 
aquest banc d’aliments amb bona part de campanyes, com la que es fa aquest cap de setmana 
per recollir aliments, tirades endavant per persones voluntàries i solidàries i amb la 
col·laboració de bona part de la ciutadania; de tot això ens felicitem i pensem que n’hem 
d’estar orgullosos, però alhora també voldríem fer la reflexió crítica sobre tot això, que no 
hem de deixar de fer. Si estem parlant de persones que passen gana no és una eventualitat de 
la vida, si hi ha persones que passen gana és perquè estem en un sistema que s’ha anat 
degradant cada cop més cap a un recolzament sobre les desigualtats; es a dir, un sistema que 
sembla ser que només pot funcionar si es perpetua (inaudible) i en això no cal segurament ara 
repassar tots els grans interessos de les grans corporacions, de les multinacionals, dels bancs, 
la pressió fiscal que provoquen aquesta gana i per tant ens semblaria injust i fins i tot 
perjudicial que donéssim suport a aquest tipus d’iniciatives sense fer aquesta reflexió crítica, 
sense promoure aquesta reflexió crítica en tot moment. La gana té aquestes causes i a nivell 
més local sobretot, evidentment, el que podem fer és la reflexió, no podem canviar el sistema, 
però sí que pensem que per una banda, part d’aquesta gana bé provocada per l’atur, per les 
necessitats de feina, no ens cansarem de dir que per nosaltres era una prioritat, segueix sent 
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una prioritat totes les accions de xoc contra l’atur, hem anat fent moltes propostes sobre el 
tema i tampoc m’estendré amb això però pensem que una cosa va lligada amb l’altra i per tant 
no ho podem deslligar. Per l’altra, també creiem que l’atenció a les persones víctimes 
d’aquest sistema neoliberal i depredador, els exclosos d’aquest sistema, mereixen, necessiten, 
diguéssim hem d’exigir que siguin les administracions les que atenen les seves necessitats, no 
només les entitats que voluntàriament i amb bona intenció i vulguin intervenir. Sobretot són 
les administracions les responsables d’atendre les necessitats d’aquestes persones, 
evidentment, d’acord amb la col·laboració de les entitats, però creiem que l’ordre ha de ser 
l’invers. És a dir l’administració és la principal responsable de satisfer aquestes necessitats i 
si, a més a més, tenim la sort de tenir unes persones voluntàries que hi volen donar un cop de 
mà fantàstic, però no hauria de ser la iniciativa de les entitats i l’Ajuntament donar-hi un cop 
de mà. Reclamem un compromís més alt en els pressupostos davant d’aquestes necessitats i 
tindrem l’oportunitat de dir-ho en el moment del debat dels pressupostos i per últim dir que, ja 
hem dit que ens sembla perfecte que hi hagi una gent voluntària que dedica els seus esforços i 
la seva solidaritat a aquesta recollida d’aliments, però si que pensem que la feina dels 
representants polítics és aquesta altra que hem comentat i per això també voldríem almenys 
expressar que nosaltres personalment no ens col·locarem en aquesta feina de voluntaris, de la 
recollida d’aliments perquè pensem que la nostra feina està en una altre lloc. Moltes gràcies. 
 
Intervé l’alcalde: Molt bé. Vostè vol dir alguna cosa? 
 
Intervé Dolors Calm: Tots estarem d’acord que els problemes actuals de la nostra societat no 
haurien d’existir, són injustos i cruels. Les guerres, la pobresa, persones i nens que moren de 
gana. Problemes que tenim al costat de casa, gent que coneixem, famílies que estan a l’atur i 
que no tenen suficient per viure una mica dignament. Si tinguéssim el poder de poder donar 
solució a això, aquí i ara, aquest mon seria l’ideal i ens hi podem posar - no se ven bé com, 
però ho podem intentar - però mentre ho intentem,  no els hi podem dir que s’esperin, s’ha de 
fer quelcom. En el nostre poble, tenim la gran sort de tenir voluntaris que fan una tasca 
admirable i voldríem deixar palès que creiem molt positiva la iniciativa del centre de 
distribució d’aliments,  felicitem i agraïm a l’equip de govern la seva aposta i bona 
col·laboració, per facilitar  que  Càritas faci més bona tasca de la que porta fent fa anys, i 
poder canalitzar els ajuts per un sol canal, com sempre hem defensat. 
 
Intervé Josep Paré: Jo crec que quan es traslladen les felicitacions i l’orgull cap a una entitat 
com Càritas és important matitzar que en cap moment han volgut anar desvinculats d’aquest 
Ajuntament. Jo crec que aquest és un aspecte que en altres municipis possiblement no passa i 
fins i tot això els hi porta conflictes entre l’Àrea de Benestar Social i entitats que des de 
l’ànim de voler col·laborar, l’ànim altruista de voler  participa del canvi social o contribuir del 
que pot fer cadascú des de la seva pròpia iniciativa a vegades poden acabar generant petites 
desigualtats entre l’ajut que fa una entitat, l’ajut que dóna un ajuntament. Per tant, jo crec que 
en aquest sentit és un aspecte que m’agradaria remarcar-lo perquè més enllà de la 
col·laboració, més enllà del projecte comú i més enllà del camí que anirem fent junt i que el 
propi Joan Soler en la xerrada de l’altra dia ho deia actualment apostem per aquest model però 
el temps ens dirà si és encertat o no , el temps ens dirà quines coses hem de modificar, en 
aquest sentit anirem essent capaços tots plegats d’adaptar-nos, però jo vull deixar molt clar 
això perquè per exemple els criteris d’ajuts són iguals, els criteris d’ajuts i participen tècnics 
per tant es fan des de la màxima objectivitat possible i crec que això és un element que ens ha 
de fer sentir orgullosos i que per tant tota aquella gent que hi participa de la campanya, o que 
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hi participi de forma puntual o esporàdica donant ajudes a Càritas o a través d’altres canals, 
doncs, que sàpiguen que darrera hi ha una professionalitat i en aquest sentit jo crec que és 
importants que això es conegui. Respecte a la situació de desigualtat global és claríssima, 
nosaltres sempre intentem defensar que Centelles és un poble per viure i conviure, 
precisament perquè estem compromesos que sigui un espai de convivència que les 
desigualtats personals trobin el seu espai d’acollida en l’àmbit local i entenem que els petits 
canvis o les petites accions que es poden fer des d’aquest àmbit de proximitat contribueixen, 
precisament, a reduir aquestes desigualtats i precisament l’administració ha sigut partícip des 
del primer moment d’aquest projecte; ja l’hi dit que el banc d’aliments fa més de quinze anys 
que hi és i que Càritas si va incorporar a posteriori i actualment Càritas el que fa és un suport 
de capital humà però sense perdre de vista que l’Ajuntament se sent responsable d’aquest 
projecte i l’exemple més clar és que el local és propi i totes les tasques de suport per posar-lo 
en marxa han estat coordinades permanentment des d’aquest equip de govern. Respecte a 
l’atur i a les polítiques socials jo crec que hi ha un element que no podem oblidar que és la 
manca de suport que tenim d’altres administracions, en altres moments hi havia altres governs 
tant a Catalunya com a Espanya que estaven molt més compromesos amb aquesta situació de 
desigualtats i els ajuntaments rebien molts més ajuts que ens permetien fer més plans 
d’ocupació, que permetien fer accions molt més concretes i que donaven més benestar a les 
persones i que actualment moltes d’aquestes polítiques no les estem tenim i per tant des de 
l’àmbit local hem d’inventar, reinventar i aportar amb recursos propis deixant-los de posar en 
altres bandes precisament per fer aquesta contribució. No només acceptem que s’ha de fer una 
reflexió crítica sinó que ens sentim partícips de que des de les polítiques socials i socialistes 
que intentem fer des del municipi estem contribuint a reduir les desigualtats almenys en 
l’àmbit que ens pertoca que és Centelles. 
 
Intervé l’alcalde: Moltíssimes gràcies. Té l’última paraula vostè. 
 
Intervé Alfons Giol: Simplement cridar l’atenció que penso que el debat és important, no 
estem d’un tema que sigui insignificant sinó tot el contrari que és molt significatiu. Jo penso 
que ens posem en política perquè tenim la necessitat de transformar una realitat que ens 
sembla que no ens agrada, que l’hem de posar sobre la taula i intentar que sigui millor, no! I 
en aquest tema tal i com a dit en Josep i el Miquel Àngel, també, l’Ajuntament si ha 
compromès i que nosaltres només posem la incidència en alguna cosa que em fa l’efecte que 
és imprescindible de dir, estem en una societat que és injusta, estem davant d’un sistema que 
crea desigualtats, amb això hi estem tots d’acord, però l’únic que diem és una cosa que ja hem 
discutit moltes vegades amb els companys que lideren aquest projecte del Centre de 
distribució i és que no n’hi ha prou amb expressar que hi ha una pobresa que és evident i que 
es manifesta de múltiples maneres sinó que hi ha unes causes d’aquesta pobresa, aquest tema 
no es pot deixar de banda, és a dir nosaltres el que diem és simplement, que juntament amb 
Càritas però també amb el lideratge de l’Ajuntament, que sobri un debat a nivell local sobre 
quines són les causes d’aquesta pobresa que constatem, d’aquestes cent famílies de Centelles 
que necessiten d’aquest ajut perquè si podem incidir entre tots amb altres accions a part de les 
que evidentment nosaltres lloem i ens manifestem també absolutament favorables, doncs, que 
alguna manera es tinguin en compte, és a dir estem cridant a què com ells mateixos també han 
reconegut moltes vegades tenen tanta feina que evidentment no es poden dedicar a un debat 
sobre les causes, però aquí jo crec, Josep, que l’hauríem d’obrir, s’hauria d’agafar els 
companys i els voluntaris que hi ha a Càritas i juntament amb el lideratge de l’Ajuntament 
obrir un debat social, un debat en el qual l’Ajuntament s’hi involucrés, en el qual 

mailto:centelles@diba.cat


 
 

 
 

 

18 
 

Ajuntament  
de Centelles 

C/ Nou, 19  08540 Centelles 
Tel. 938810375. Fax  938812094 
a/e  centelles@diba.cat 
CIF  P0806600C 

s’analitzessin les causes que ens han portat fins aquí, quines polítiques a part de les purament 
assistencials podem posar en marxa per contribuir a que aquest problema es pugui no 
solament mirar des de la perspectiva de l’ajut sinó des de la perspectiva de la promoció de les 
persones, simplement això Josep. En tot cas, aquí ens teniu disposat a posar-nos-hi, ha donar 
un cop de mà per també tractar aquesta banda del problema que moltes vegades es deixa de 
banda. Simplement això. 
 
Intervé Josep Paré: Seré molt clar. Per nosaltres no són cent famílies sinó que són cent 
projectes, cent plans establerts amb aquestes famílies de millora, de sortir de la seva situació. 
La coordinadora dels serveis socials va participar de la xerrada, va deixar clar els requisits i 
les il·lusions amb les que hi som. Per tant, el debat no es que l’hàgim d’obrir sinó que el 
tenim més que obert i per tant totes les accions que fem i aquesta és un petit exemple del 
conjunt i les accions que es fan van en aquesta línia es que, no aquestes cent famílies sinó el 
conjunt de famílies que s’atenen des dels serveis socials, millorin la seva situació, alguna 
d’elles puntuals, per sort, i les altres la seva pobresa i la seva situació de desfavoriment hi 
estan més arrelats que en altres.  
 
Intervé l’alcalde: Moltíssimes gràcies deixem aquest punt aquí. 
 
8. RATIFICAR EL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 161 DE L’ANY 2016, 
SOBRE LA MODIFICACIÓ DE L’APARTAT SEGON DE L’ACORD ADOPTAT 
PEL PLE DE L’AJUNTAMENT, EL 28 DE JULIOL DE 2016, PEL QUE FA A LA 
CREACIÓ I CLASSIFICACIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE TRESORERIA 

“DECRET NÚMERO  2016/161 
 
Miquel Arisa Coma, alcalde president de l’Ajuntament de Centelles. 
 
La Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, mitjançant un escrit amb registre 
d’entrada número 1960, de data 26 d’octubre de 2016, fa un requeriment a l’Ajuntament en 
referència a l’acord del Ple de l’Ajuntament, de 28 de juliol de 2016, pel qual s’acorda 
aprovar la modificació de la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament 
pel que fa al lloc de treball de Tresoreria, com a lloc reservat a funcionari d’Administració 
local amb habilitació de caràcter nacional. 

L’article 2.f del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball 
reservats a funcionaris de d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, 
estableix: 

“Tresoreries: A Les corporacions locals amb Secretaria de classe primera i les que estiguin 
classificades en classe segona i que s’hagin agrupat amb altres als efectes de sosteniment en 
comú del lloc únic d’Intervenció existirà un lloc de treball denominat Tresoreria, reservat a 
personal funcionari que pertanyi a la subescala d’Intervenció – Tresoreria, sense perjudici del 
que preveu l’apartat 2.f) de la disposició transitòria primera del Reial decret 1174/1987, de 18 
de setembre.” 

Atès que en l’acord adoptat per l’Ajuntament en cap moment s’ha volgut atorgar exclusivitat 
a la categoria d’entrada de la plaça creada. 
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D’acord amb l’article 2 del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, serà l’Ajuntament el que 
crea el lloc de treball i serà la CCAA la que ha d’adoptar l’acord de classificació del lloc de 
treball de Tresoreria esmentat a proposta de l’Ajuntament. 

Per tot això, 

RESOLC: 

Primer. Modificar l’apartat segon de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió 
ordinària de 28 de juliol de 2016, i suprimir la referència de categoria d’entrada, classe 2a i 
substituir-la per classe única. 

Segon. Exposar els acords al públic pel termini de quinze dies, mitjançant la inserció d’un 
anunci al BOP, al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament, als efectes d’examen i 
de reclamacions. 
 
Tercer. Comunicar la part dispositiva de l’acord a la Direcció General d’Administració Local 
del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya, per al seu coneixement i als efectes que calgui. 

Quart. Ratificar la part dispositiva de l’acord en el Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 
que es faci.” 

L’Ajuntament el Ple, per majoria de més de dos terços, ratifica l’acord en la seva integritat. 
 
En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 
 
Intervé Josep Paré: Bé és un tema molt tècnic. S’entenia que la gent que són de categoria 
primera es podien presentar a la plaça que havíem convocat, la Generalitat va demanar que 
s’especifiqués aquest terme, que ningú es sentís exclòs de la convocatòria i per tant no es res 
més que esmenar aquest petit detall. 

9. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DELS DECRETS DE L’ALCALDIA, 
ADJUNTA, DE 28 DE SETEMBRE A 15 DE NOVEMBRE DE 2016 
 
L’alcalde dóna compte, mitjançant relació succinta, prèviament distribuïda, de les resolucions 
adoptades per l’Alcaldia des de l’última sessió plenària ordinària, sens perjudici de la facultat 
de tots els regidors de poder consultar els llibres de resolucions corresponents, als efectes de 
l’article 42 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 
 
Intervé Dolors Calm: Jo volia fer referència al Decret número 125 que és la pavimentació del 
Cementiri. Ens alegrem que per fi es facin les obres de millora, que creiem que són molt 
necessàries. En data de 27/3/2013, quan es va fer el projecte, el nostre grup va presentar 
al·legacions, que com sempre ens varen desestimar. Els volem recordar, que un dels punts que 
demanàvem era que es fessin dues rampes d’accés complint el codi d´accessibilitat i mobilitat 
de la Generalitat de Catalunya, ja que l’existent actualment no compleix per la seva pendent. 
També els demanàvem, que hi posessin un punt d´aigua més, a fi de no tenir-se que desplaçar 
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de una punta a l´altre del cementiri quan es va a netejar els nínxols. Volem deixar constància 
d’això, a fi de que ho tinguin en compte. 
 
Pel que fa al Decret número 140. Ens alegrem que es convoqui una plaça més de vigilant 
municipal. Creiem que van saturats de feina i que tenen que fer més hores de les previstes. 
Demanem al senyor Castells, regidor de mobilitat, que ens informi de la seva regidoria i 
també ens agradaria que ens participes de com seran les proves per poder valorar el que 
sempre hem dit: que l´Ajuntament s’ha d´assegurar de contractar personal prou qualificat. 
 
Intervé Antoni Castells: Dir que els vigilants municipals no fan més hores. 
  
Intervé Dolors Calm: Jo no ho tinc entès així per les queixes que he rebut dels mateixos. 
 
Intervé de nou Antoni Castells: Els municipals no fan ni una hora més de les que els hi 
corresponen. 
 
Dolors Calm: Haurem de comprovar-ho. 
 
Intervé l’alcalde: Sobre el Decret número 125, dir que és un projecte aprovat i que té un 
finançament. L’única cosa que es fa en aquest projecte, que ens havien donat el finançament 
de 176.739,64 euros per l’any que ve i el vàrem demanar que ens l’avancessin un any i que 
això ja ens ho han concedit. Bé, doncs aquest Decret diu això. Moltíssimes gràcies   
 
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat 
 
Intervé l’alcalde: Pregunta si tenen previst presentar alguna moció. 
 
Intervé Cristina Ciudad: Donant resposta al requeriment que ens han fet arribar des del 
col·lectiu Perquè no ens fotin el tren, donant continuïtat a la línia d’actuació de donar suport a 
totes les iniciatives i propostes que ens han arribat per part d’aquest col·lectiu, és per aquest 
motiu que avui nosaltres volem presentar la Moció que exigeix la racionalització dels horaris 
de la línia de rodalies. Nosaltres compartim els seu objectius i creiem en la seva finalitat i 
aquest és el motiu d’aquesta proposta. 
 
La Regidora Cristina Ciudad fa lectura parcial de la Moció. No obstant això, es còpia 
literalment el seu contingut: 
 
MOCIÓ QUE PRESENTEM EN NOM DEL COL·LECTIU PERQUÈ NO ENS FOTIN 
EL TREN PER A EXIGIR LA RACIONALITZACIÓ DELS HORARS DE LA LÍNIA 
DE RODALIES r3 
 
“Atès que el transport ferroviari és un servei essencial, bàsic i d’interès general i, sovint, 
imprescindible per a la vida quotidiana de les persones de les nostres comarques. 
 
Atès que el col·lectiu Perquè no ens fotin el tren té com a objectiu treballar constructivament 
per aconseguir un transport públic digne i de qualitat. 
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Atès que les activitats del col·lectiu se centren a treballar perquè la línia ferroviària R3 
funcioni amb uns horaris racionals, uns servis dignes i accessibles per a tothom i a uns preus 
raonables. 
 
Atès que el gener de 2015 el col·lectiu Perquè no ens fotin el tren va aprovar el document 
Racionalització dels horaris que es transcriu a continuació: 
 

- És fonamental que els horaris es compleixin per generar confiança en el tren. I és 
fonamental també que s’informi sobre obres, limitacions de velocitat temporals, etc. 
Les dades demostren que hi ha trens que arriben sistemàticament amb retard, fet que 
genera perjudicis als usuaris i contribueix a donar una mala imatge del tren, alhora que 
no en fomenta l’ús. 

- No pot ser que els canvis d’horaris es facin d’un dia per l’altre i sense cap avís als 
usuaris i tampoc no pot ser que els canvis impliquin que s’allargui la durada dels 
trajectes. 

- El primer tren del matí que surt de Ripoll en direcció BCN hauria d’arribar a La 
Sagrera a les 7:45 (seria molt més compatible amb els horaris habituals de treball dels 
usuaris). Hauria de sortir més d’hora i ser semidirecte. 

- S’hauria de retornar a l’horari habitual el 2n tren del matí direcció BCN que permetia 
arribar a treballar a Vic, on es desplaça força gent del Ripollès i Osona Nord, a les 9 
del matí (el dia 30 de juny es va canviar sense previ avís per unes suposades obres que 
no han començat mai...). 

- Caldria revisar horaris incongruents, que no responen al moviment natural de la 
població. No té cap lògica que l’últim trajecte Ripoll – BCN de dilluns a divendres 
sigui 21,04 – 23,04 i que, en sentit BCN – Ripoll, sigui 20,17 - 22,08, quan el 
moviment natural de població es a la inversa (més gent necessita traslladar-se tard des 
de BCN a Ripoll). Els caps de setmana, en canvi, que és quan la gent necessita 
desplaçar-se tard de Ripoll a BCN, l’últim trajecte Ripoll –BCN és 20,09 – 22,01. 

- Caldria reflexionar sobre el sentit d’un tren bala/ràpid que només estalvia 5 minuts 
respecte dels trens semidirectes i, en canvi, interfereix en la fluïdesa de circulació de la 
resta de trens. 

- Caldria revisar els horaris per establir una cadència com la que existeix a la majoria de 
línies i donar-los més lògica (hi ha espais llargs sense cap tren i en un període 
brevíssim en poden sortir dos de pràcticament simultanis; per exemple, el cap de 
setmana a Vic surt un tren a les 13:01 i un altre a les 13:10 i des de les 11:50 no n’hi 
ha cap altre). 

- Caldrien més trens que sortissin de Ripoll i arribessin a Ripoll. L’oferta limitada 
d’horaris fa que el tren sigui poc utilitzat i que sovint s’hagi de fer servir el cotxe 
particular per desplaçar-te fins a Vic i poder tenir millor oferta. 

- A Centelles, capital d’Osona Sud i que no disposa de cap altre sistema de transport 
regular alternatiu (només hi ha 2 busos al dia), hi haurien de parar tots els 
semidirectes. 

- Caldria que el tren que surt de Sants a les 23.57 i arriba fins a Granollers, es 
perllongués fins a Vic. 

- És urgent treballar perquè hi hagi més llocs al llarg de la línia en què els trens es 
puguin creuar. 

- S’hauria de garantir la coordinació d’horaris amb els trens francesos que surten de la 
Tour de Querol i també amb la resta de transport públic. 
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- Alhora que es racionalitzen els horaris, cal revisar i ajustar també la quantitat de 
vehicles o vagons de cada tren en funció del nombre d’usuaris. 

 
Atès que l’establiment dels horaris de rodalies és competència de la Generalitat de Catalunya 
a través del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
Atès que aquest document de Racionalització dels horaris va ser presentat pel Col·lectiu 
Perquè no ens fotin el tren al Departament de Territori i Sostenibilitat els dies 30 de gener de 
2015 (anterior mandat) i el dia 29 de febrer de 2016 (actual mandat). 
 
Per tot això es proposa a aquest Ple municipal acordar els punts següents: 
 
Primer. Manifestar el compromís de treballar i col·laborar per aconseguir millores per a la 
línia R3 i per aconseguir un transport públic digne i de qualitat. 
 
Segon. Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
perquè, d’acord amb els compromisos expressats en les reunions amb el Col·lectiu Perquè no 
ens fotin el tren, presenti abans d’acabar l’any una proposta de racionalització dels horaris de 
la línia R3 perquè pugui ser debatuda i consensuada. 
 
Tercer. Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat que, paral·lelament a la revisió dels 
horaris, es treballi per millorar la coordinació d’horaris entre el tren i els autobusos urbans i 
interurbans amb l’objectiu de crear una vertadera xarxa de transport públic. 
 
Quart. Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, ADIF I RENFE a 
què es revisin i s’ajustin la quantitat de vehicles o vagons de cada tren en funció del nombre 
d’usuaris i que es tingui en compte la comoditat dels passatgers a l’hora d’assignar combois 
per als trajectes amb recorreguts de més de 3 zones, fent que es destinin vehicles de seients 
tous a aquests trajectes. 
 
Cinquè. Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Departament de Territori i 
Sostenibilitatat de la Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal d’Osona, a l’Associació 
Xarxa C17, a ADIF I RENFE.” 
 
Intervé el secretari: Prèviament a la inclusió de la Moció a l’Ordre del dia s’ha de votar la 
urgència. 
 
Intervé l’alcalde: Ara que s’ha explicat la Moció si els sembla passarem a votar la urgència. 
Vots a favor de la urgència, si us plau – onze vots a favor, per la qual cosa la Moció 
denominada MOCIÓ que presentem EN NOM DEL COL·LECTIU PERQUÈ NO ENS 
FOTIN EL TREN PER A EXIGIR LA RACIONALITZACIÓ DELS HORARS DE LA 
LÍNIA DE RODALIES R3 queda inclosa a l’Ordre del dia. Ara que la Cristina ens ha explicat 
la motivació i els acords, si els grups volen dir alguna cosa! 
 
Intervé Alfons Giol: Felicitar- los que l’equip de govern hagi tingut la velocitat de reacció 
necessària perquè una Moció que es va presentar, la qual encara les comissions informatives 
no l’havien pogut tenir en compte, l’hagi inclòs, hagi fet aquesta proposta, per tant nosaltres 
en felicitem d’aquest velocitat i que només expressa el suport que la institució, com no podia 
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ser d’una altra manera, està mantenint amb aquest col·lectiu de persones que estan vetllant i 
que se’ls hi ha d’agrair absolutament aquesta dedicació i aquest esforç perquè un servei que és 
també imprescindible com és el tema de la mobilitat pública a la nostra població tingui la 
dignitat i la competència que es mereix. Per tant, nosaltres, com a grup municipal, com ja 
també vàrem avançar a la comissió, quan simplement hi havia la possibilitat de que aquesta   
moció es presentés però encara no s’havia presentat, manifestem la nostra absoluta adhesió al 
seu contingut. Per tant, la votarem a favor. Moltes gràcies. 
 
Intervé Dolors Calm: Nosaltres com que és un tema que l’hem treballat molt i que hi hem 
estat molt a sobre i entenem que el col·lectiu que presenta això i estan molt implicats, doncs, 
creiem que és molt positiu que s’aprovi aquesta Moció. 

Intervé l’alcalde: Moltes gràcies. Bé, jo penso que ens hem de felicitar tots perquè, 
evidentment, el treball és conjunt i evidentment als que hem de felicitar és a aquestes persones 
que per una banda pateixen tots els inconvenients del transport i per l’altra tenen la voluntat 
d’exigir i de demanar allò que és just i allò que fa temps que hauríem de tenir. Per tant, dit 
això passaríem a la votació de la Moció, si us plau! 

El Ple de l’Ajuntament, pel quòrum de més de dos terços, aprova la Moció en la seva 
integritat. 

Intervé Miquel Arisa: Ara hi ha una Moció denominada MOCIÓ DE SUPORT A LA 
PLATAFORMA STOP ACCIDENTS C17 PER LA COORDINACIÓ D’ACCIONS A FI 
D’ACONSEGUIR LA MILLORA DE LA SINISTRALITAT A LA C17 AL SEU PAS PER 
CENTELLES que ha arribat avui i que hi ha hagut vàries propostes. Nosaltres hem elaborat 
una proposta que els hi hem passat, si se la volen mirar, si us plau, si volen dir alguna cosa? I 
a partir d’aquí passaríem a votar la urgència. 

Intervé Alfons Giol: És una cosa Josep, suposo que el text de la Moció és exactament el que 
estàvem comentant aquest matí. No hi ha hagut cap modificació? 

Intervé Josep Paré: Bé estem parlant de la Moció que ha presentat la Plataforma Stop 
Accidents a la C17, entenem que és un tema d’actualitat i la Moció que nosaltres disposàvem 
que és la mateixa que vostès aquest matí enteníem que hi faltaven dues coses. Una era 
diferenciar que la C17 té diferents parts, no és una única carretera, sinó que en funció dels 
trams hi ha diferents concessions, diferents denominacions de via, entenem que això s’ha de 
deixar palès i a més és una via amb gran volum de circulació és precisament per la 
connectivitat amb la capital lògicament però també amb les vies de comunicació que ens 
envolten com és: Barcons, l’Eix, a part de la pròpia connexió amb Puigcerdà – Barcelona, a 
més a més el fet que estigui vinculada amb la millora de la línia del tren, Moció que acabem 
d’aprovar, entenem que això queda més que recollit i el que hi hem afegit amb els acords és 
que nosaltres participem de la Xarxa de la C17, entenem que a part que existeixi aquesta 
plataforma, a part dels municipis que aprovem aquesta Moció amb els petits canvis que es 
puguin fer a cada poble, entenem que hi ha una entitat que hi està treballant per la millora 
d’aquest eix i que per tant se’ls hi havia de comunicar aquest acord i el contingut de la 
mateixa. 

Intervé l’alcalde: Algú vol dir alguna cosa, si us plau. 
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Intervé Dolors Calm: Jo només vull dir que això se’ns ha donat sense tenir temps de mirant-
s’ho. El que passa que estem molt implicats en el que suposo que aquí es demana i es demana 
correctament i a més si ve de la Plataforma li donarem suport, però, es clar, que ens hagués 
agradat poder-la mirar detingudament cosa que no hem pogut fer; però entenem que hi deu 
haver el que hi ha d’haver, ja que està proposada per la Plataforma. 
 
Intervé Alfons Giol: Vull comentar, ara l’estic repassant i amb fa l’efecte que el contingut 
majoritari es el que s’havia anat treballant amb la Plataforma i també coincidir amb el que diu 
la Dolors Calm, que aquest és un tema que en aquest moments ha aixecat una inquietud social 
que és evident a partir del accidents concrets que ens han omplert de dol, però que a més posa 
el dic a la llaga d’una situació que es va repetint setmana a setmana i que ens sembla que els 
ajuntaments no en podem quedar al marge, com d’alguna manera tots hi estem d’acord, per 
tant, ens sembla, que admetre-la i portar-la per urgència al Ple de l’Ajuntament i, a més, 
posar-hi aquestes petites modificacions que el que fa es situar també algunes coses que potser 
per Centelles també són importants, sense modificar el contingut general de la Moció, ens 
sembla correcta i per tant nosaltres també ens hi mostrarem a favor. 
 
Intervé l’alcalde: Ara passaríem a votar la urgència. Si us plau!. Vots a favor de la urgència, si 
us plau – onze vots a favor, per la qual cosa la Moció esmentada queda inclosa a l’Ordre del 
dia. Penso que s’ha discutit tot ja, per tant passaríem a votar la Moció. 
 
MOCIÓ DE SUPORT A LA PLATAFORMA STOP ACCIDENTS C17 PER LA 
COORDINACIÓ D’ACCIONS A FI D’ACONSEGUIR LA MILLORA DE LA 
SINISTRALITAT A LA C17 AL SEU PAS PER CENTELLES, la qual es transcriu 
literalment: 
 
“Antecedents: 
 
1. La carretera C17 és una via de gran importància viària que uneix diverses comarques, des 
del Barcelonès fins a la Cerdanya, passant pels Vallès Occidental i Oriental, Osona i el 
Ripollès, així com ara té la influència de la gent de la Garrotxa a través del túnel de Barcons i 
d’altres indrets a través de l’Eix Transversal, per la qual cosa és un eix bàsic en la xarxa de 
carreteres de Catalunya. 
 
2. Tenint en compte que la C17 és una carretera de Centelles fins a Barcelona, una autovia de 
Centelles fins a Ripoll,  i torna a ser carretera de Ripoll fins a la Cerdanya, per la qual hi 
circulen molts vehicles diàriament i on són freqüents els embotellaments. Aquest fet que 
s’agreujarà amb l’obertura de nous centres logístics com el projectat a Lliça d’Amunt, la qual 
cosa pot provocar un col·lapse viari en àmplies franges horàries. 
 
3. La carretera C17 en el tram de Centelles fins a Barcelona és una via deficient, amb vorals 
escassos que impedeixen, de manera segura, l’estacionament de vehicles en cas d’avaria o 
altres situacions excepcionals. 
 
4. S’ha de tenir en compte també que la C17 és una via amb trams molt perillosos, com el que 
comprèn tot l’eix del Congost, amb corbes difícils, paviment deficient i mal peraltat, amb 
negligent manteniment de la pintura de les marques vials i la senyalització vertical. 
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5. A la C17, entre els municipis de Tagamanent, Aiguafreda i la Garriga, s’han produït 
despreniments de pedres, com la que va causar un accident mortal el passat mes de setembre, 
on va morir una jove conductora d’Aiguafreda, degut a la falta de seguretat de les parets 
adjacents a la via, cosa que es podria resoldre per mitjà de malles protectores i adequada 
senyalització vial. 
 
6. Atès que l’ús de la C17 disminuiria si es disposés de millor servei ferroviari en la línia R3, 
fent que aquest mitjà públic de transport fos competitiu amb la carretera; fet molt important 
per evitar l’ús gairebé exclusiu d’aquesta carretera en determinades hores per la falta de trens. 
 
7. Tenint en compte que els problemes de mobilitat d’accés als nostres municipis s’han de 
resoldre amb una visió integral i plantejar reformar trams sencers, especialment entre 
Aiguafreda i Tagamanent i Figaró i La Garriga, que tinguin en compte, no solament la 
intervenció de reforma completa de la C17 de tal manera que garanteixi la seguretat viària, 
sinó també el desdoblament de la via fèrria. 
 
8. Com a conseqüència de tota aquesta problemàtica que fa tants anys que s’arrossega amb 
promeses incomplertes i accions pendents que mai s’acaben de materialitzar, s’ha constituït 
legalment la Plataforma Stop accidents C17 com una iniciativa ciutadana de denúncia i 
recerca de solucions que, a més de liderar la manifestació del proppassat dia 29 d’octubre de 
2016 amb motiu de la mort d’una conductora per la caiguda d’una pedra, vol coordinar també 
amb els ajuntaments afectats un debat sobre la millora de la seguretat i mobilitat de les vies 
d’accés als nostres pobles. 
 
9. Amb independència dels projectes i solucions per la millora de la mobilitat que han 
treballat al llarg dels anys els municipis per la C17 i la via fèrria s’ha de reconèixer que som 
en un moment excepcional on es posen de relleu les greus mancances dels accessos als nostres 
pobles la qual cosa redunda en el deteriorament dels serveis als quals aspirem la qual cosa ve 
subratllada tràgicament amb la pèrdua de vides humanes i la multiplicació d’accidents, retards 
dels trens, etc. 
 
Fonaments de dret: 
 
1. L’art. 25 de la Llei de bases de règim local i l’art. 66 del Text Refós de la Llei municipal de 
Catalunya atorguen competències als ajuntament per a promoure activitats i prestar serveis 
que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de llurs comunitats. 
 
2. El mateix precepte i altra normativa concordant atorga competències als ajuntament en 
matèria d’infraestructures viàries quan són de la seva titularitat, mobilitat i accés als nuclis de 
població. 
 
3. La normativa catalana i estatal d’ordenació del trànsit de vehicles assenyala la participació 
dels ajuntament en la matèria.   
 
És per tots aquests antecedents i normes que són d’aplicació que es demana al Ple municipal 
que adopti els següents, 
 
ACORDS: 
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Primer. Demanar al Govern de la Generalitat que realitzi les següents actuacions en relació a 
la C17: 
 
- De manera immediata i prioritària: Protecció davant dels despreniments. Millora dels trams 
més perillosos, adequar el paviment i la senyalització viària. 
 
- Reforma integral de la via a mig termini que garanteixi la viabilitat del trànsit, especialment 
els trams més col·lapsats, així com la seguretat viària, per mitjà de les inversions públiques 
necessàries. 
 
Segon. Demanar al Govern de la Generalitat que realitzi les següents actuacions en relació a 
la Via fèrria R-3: 
 
- Instar el seu desdoblament immediat. 
 
Tercer. Constituir un grup de treball amb la resta d’ajuntaments que aprovin la mateixa moció 
i la Plataforma Stop accidents C17 amb l’objectiu de fer el seguiment de les peticions 
anteriors. Aquest grup de treball ha de coordinar les seves accions amb totes les instàncies que 
treballen per la millora de la mobilitat d’accés a la nostra població, ja siguin plataformes 
ciutadanes, administracions, consorcis públics etc. que tenen el mateix objectiu. 
 
Quart. Donar compte de l’aprovació d’aquesta moció a la Plataforma Stop Accidents C17, al 
Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya i a la Xarxa C-17.” 
 
L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, aprova la Moció en la seva integritat. 
 
Intervé l’alcalde: Tercera i última Moció denominada MOCIÓ DE SUPORT AL 
REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I ALS ENS LOCALS I ELECTES 
INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB LA SOBIRANIA. Josep, si us 
plau! 
 
Intervé Josep Arisa, regidor d’Esports i manteniment i Procés nacional: Bona nit. És una 
Moció que ha presentat l’AMI (inaudible) ajuntaments que formem part de l’Associació de 
Municipis per la Independència, la qual dóna suport al Parlament en el procés constituent i als 
càrrecs  electes que estan investigats per processos relacionats amb la sobirania de Catalunya. 
Nosaltres, en el seu moment, a la Junta de Portaveus vàrem discutir el tema aquest, vam dir 
que diríem que no ens havíem reunit, que no n’havíem parlat,  Per tant, ens vàrem reunir i en 
vam parlar i, mes enllà de tot, hem de donar suport en aquest procés i en aquest manifest, ja 
que estem compromesos amb el dret a decidir i per tant hem de seguir el camí fins el setembre 
i ho haurem d’anar fent tots junts. Per tant, ens volem adherir en aquesta Moció i per tant la 
presentem perquè la podem votar. Cal dir que el grup ARAJUNTS també la va presentar i 
convergència també va dir que hi estava d’acord, per la qual cosa és una Moció consensuada 
amb tots els grups. 
 
Intervé l’alcalde: Alguna cosa a dir? 
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Intervé Alfons Giol: Tornar a agrair a l’equip de govern la sensibilitat mostrada en aquest 
tema, recordar que aquesta és una Moció que va presentar oficialment el grup d’ARAJUNTS 
per Centelles, recordant que era l’AMI el que la promovia i que l’Ajuntament forma part de 
l’associació i també recordar a l’equip de govern que teníem pendent per valorar i per debatre 
i per votar i en tot cas agrair també a l’equip de govern que hagi pres en consideració aquesta 
Moció que ens fa que unànimement, com ha passat altres vegades amb aquest tema de la 
sobirania nacional de Catalunya, els grups municipals es mostrin com a una sola persona a 
l’hora de donar suport al Parlament. També de donar suport a la col·laboració a l’organització 
sobre el debat del procés constituent, sobretot mostrar el nostre recolzament als ajuntament 
electes investigats per la justícia, també per condemnar la politització de l’estament judicial 
Espanyol i exigir institucionalment una separació real de poders per garantir la democràcia i 
també per comunicar a qui faci falta que l’Ajuntament de Centelles no es manté al marge de 
tot aquest procés sinó que hi està literalment compromès. Moltes gràcies per suport de tots els 
grups municipals a la Moció. 
 
Intervé l’alcalde: Vostè vol dir alguna cosa? 
 
Intervé Dolors Calm: També agrair al grup del govern que s’hi hagi adherit i per estar-hi molt 
d’acord. 
 
Intervé l’alcalde: Perdó! 
 
Intervé Josep Arisa: Només vull dir que fins el dia d’avui tots hem votat amb unanimitat totes 
les propostes i totes les mocions sobre això que hem fet i d’aquí ve el meu comentari que 
espero que fem el camí conjuntament fins el setembre. 
 
Intervé l’alcalde: Moltes gràcies. Ara votaríem la urgència, si us plau! Vots a favor de la 
urgència, si us plau – onze vots a favor. Està aprovada la urgència i per tant passaríem a votar 
la Moció. 
 
MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I ALS ENS 
LOCALS I ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB LA 
SOBIRANIA, la qual es transcriu literalment: 
 
“El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va aprovar una 
resolució que insta el govern a convocar un referèndum vinculant sobre la independència de 
Catalunya, com a molt tard, el setembre de 2017 i, una altra, que li demana que negociï amb 
l'estat un referèndum sobre el futur polític de Catalunya.    
 
Amb l’aprovació d’aquestes resolucions i de la importància del moment històric que viu el 
nostre país, considerem que el municipalisme no pot restar al marge d’aquesta declaració del 
Parlament de Catalunya, que, amb la voluntat de donar resposta al mandat democràtic sorgit 
de les urnes i el convenciment que el dret a decidir rau en tots i cadascun dels ciutadans i 
ciutadanes d’un país, ha decidit concretar una data i definir així els passos que ens ha de 
portar cap a un nou model d’estat.  
 
Els ajuntaments catalans hem estat garants de l’exercici ple de la democràcia i hem estat i 
estarem al costat de les institucions i dels càrrecs electes que les representen. En els darrers sis 
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anys, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores hem manifestat la nostra solidaritat i 
compromís amb el procés cap a la independència de forma inequívoca. Hem defensat els 
electes perseguits per la justícia per exercir la democràcia, hem rebut l’atac injustificat de 
l’advocacia de l’estat espanyol per qüestions simbòliques i hem demanat, sense complexes, la 
materialització del dret a decidir com a única via política per conèixer la postura dels catalans 
i catalanes sobre la independència del nostre país.    
 
Si la ciutadania catalana, de manera lliure i majoritària, es pronuncia a favor de la 
independència, Catalunya demanarà la seva inserció a la comunitat internacional, des d'on 
actuarà plenament responsable i compromesa amb un món més just.  
 
La llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i sense el seu ple 
exercici i respecte no es pot avançar. Catalunya i les seves institucions estan patint una 
persecució política per part d’uns òrgans judicials que instrumentalitzen les seves decisions a 
partir de criteris subjectius.    
 
Pe tots aquest motius es proposen al Ple Municipal els següents  
 
ACORDS  
 
1. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Centelles a la resolució del Parlament de 
Catalunya per a la convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la independència, com a 
molt tard, el setembre de 2017.  
 
2. Col·laborar en l’organització del debat sobre el procés constituent al nostre municipi de 
forma coordinada amb l’Associació de Municipis per la Independència, en el moment que les 
institucions iniciïn el seu desplegament. Comprometre’ns a fer una crida a la participació de la 
ciutadania, al costat de les entitats locals, per tal que sigui el màxim de transversal socialment 
i política.    
 
3. Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia per haver 
promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la independència de Catalunya o 
per qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i 
democràtica.    
 
4. Condemnar la politització de l’estament judicial espanyol i exigir institucionalment una 
separació real de poders com a garantia de la democràcia.  
 
5. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del 
Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.” 
 
L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, aprova la Moció íntegrament. 
 
10. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS    
 
Intervé l’alcalde: Ara passaríem als Precs i preguntes. Si us plau! 
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Intervé Alfons Giol: Bona nit. Entrem en aquest tema en el qual juntament els grups de 
l’Ajuntament presentem aquelles coses que ens arriben inquietuds de la ciutadania, també 
coses que nosaltres hem preguntat o hem proposat, ens sap greu haver de constatar una 
situació que a vegades a nosaltres ens agradaria que es portes amb una miqueta més de cura. 
És a dir, el grup municipal ens sembla amb suficient antelació va presentar un seguit de 
peticions a l’equip de govern perquè es responguessin, se’ns ha informat aquest matí que 
aquestes demandes varen ser tractades per la sessió de la Junta de Govern del dia 17 d’aquest 
mes, d’això fa una setmana, i nosaltres, evidentment, no hem estat notificat d’aquest acords de 
la Junta de Govern, cosa que trobem absolutament normal perquè a vegades els acords dels 
ajuntaments tenen el seu tràmit i per tant tarden; però en tot cas si ja s’havia debatut i s’havia 
decidit sobre aquest temes no costava res a la Junta de Portaveus o a la comissió informativa 
corresponent informar-nos de quin era el resultat d’aquestes peticions que havíem fet i això no 
se’ns ha dit, ens sembla que això és simplement una manca de cura amb la feina que fan els 
grups municipals de l’oposició i no tenim cap altre remei que recordar que el que vàrem 
preguntar era el següent: - En relació a tot el tema de la Llavina, de les dificultats que hi ha 
amb el tema de l’aigua, d’aquell espai i del servei que es dóna a l’empresa Cetriko, vàrem 
demanar que se’ns donés informació exhaustiva sobre els documents i els convenis que 
regulen aquesta aportació d’aigua per part de l’Ajuntament, a través de l’empresa 
subministradora a aquesta empresa. Per tant, esperem que el resultat d’aquesta demanda 
òbviament sigui la de l’accés a aquesta informació a la qual tenim dret. – Pel que fa a 
l’informe tècnic que ha d’avalar les construccions tècniques corresponent per part d’aquest 
elements de reducció de la velocitat que es denominen tradicionalment o popularment 
esquenes d’ase, esperem que se’ns doni accés a aquest informe tècnic i això és el que 
suposem devia acordar la Junta de Govern atenent a la nostra petició. – I pel que fa als 
comptadors telegestionables que és una problemàtica que cada vegada està aflorant més, 
demanàvem que se’ns informes si l’Electramunicipal està instal·lant aquests comptadors que 
cada vegada es té més la consciència que són una dificultat per la salut dels humans i que 
també porten altres problemes afegits i imaginem que també se’ns donarà la informació 
relativa a això. – Respecte a les altres sol·licituds, demanàvem que se’ns atorgui aquell espai a 
les dependències municipals, amb uns horaris i la utilització del qual nosaltres i tenim dret 
com a grup municipal i també esperem que la Junta de Govern hagi excedit  a concretar 
l’excés a aquest espai i l’horari de la seva utilització. Pel que fa a l’accés a les oficines 
municipals per tal de consultar els documents, expedient i informes ens sembla que també ho 
hem posat a un nivell que el grup del govern si té voluntat de donar un cop de mà a aquest 
grup municipal que té dificultats als matins en horaris d’oficines per poder fer aquesta feina 
de control que també hagi habilitat alguna acció que ens permeti poder consultar això en un 
horari compatible amb les nostres activitats laborals. Pel que fa a la convocatòria per parlar 
del tema d’actes, evidentment, l’equip de govern hi ha donat satisfacció i per tant ja hem 
explicat quina era la nostra posició. I l’últim punt, aquest reconeixement que nosaltres 
demanàvem, que a través d’una moció consensuada per tots els grups municipals, s’elevi un 
protocol de reconeixement a les persones que després de molts anys de treball al servei de 
l’Ajuntament de Centelles i que en aquest moments s’estan jubilant també esperem que 
aquesta moció, el text de la qual ha d’estar consensuada per tots els grups municipals, 
s’atengui i en un proper Ple municipal podem aprovar per donar satisfacció a un tema que es 
de justícia però sobretot un tema de reconeixement imprescindible que el públic mereix quan 
ha deixat part de la seva vida professional al servei dels centellencs i de les centellenques. En 
tot cas, simplement, hem sap greu haver de repetir una cosa que tots vostès coneixen i que es 
podia haver resolt d’una manera molt més senzilla però tal com vàrem anunciar a la comissió 
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si no teníem resposta abans del Ple ens veuríem obligats a recordar que tenim aquestes 
respostes pendents. Moltes gràcies. 
 
Intervé Josep Paré: Ja li he dit el matí quan hem parlat que jo per motius laborals no vaig 
poder estar a la Junta de Govern on varen passar aquest temes i no tenia clar com havien fet 
vostès la demanda, ja que en altres moments ho han fet per correu electrònic i per tant hagués 
entès que sí que s’hagués pogut donar resposta d’una forma abans del Ple, però des del 
moment que ho registren per instància això ha de seguir el procediment administratiu i per 
tant la Junta se n’ha fet responsable i és qui els hi comunicarà les respostes. Per tant, les seves 
preguntes van ser contestades la setmana passada i vostès ja rebran la notificació. 
 
Intervé Dolors Calm: En el passat ple, vàrem fer menció d’un possible contenciós posat per 
els propietaris del Palau Comtal contra l’Ajuntament de Centelles i segons ens ha arribat  no 
va quedar clar de que parlàvem, sobretot amb l´exposició que a continuació va fer el Sr. 
alcalde. Així doncs, voldria explicar bé tot el tema, a efectes que tothom tingui la informació 
necessària, imprescindible i de transparència que han de saber tots els centellencs.; així es 
podrà valorar la  gestió que s’ha fet des de l´equip de govern i que ha tingut i pot tenir 
conseqüències importants per de l’Ajuntament i amb conseqüència a tots els centellencs: El 
21-10-2004 es signa un acord de voluntats (per nosaltres amb mancances importants) entre 
l’Ajuntament i la família Llanza propietaris de la Societat Palau Comtal Centelles, SL. Aquest 
acord de voluntats suposadament revisada o feta per els serveis tècnics de l´Ajuntament, 
acordava la compra de 2.994,73 m2 de terreny entre diferents finques i horts, dels que es va 
tramitar la pertinent requalificació dels terrenys des de l’Ajuntament, per un preu de 
721.214,00 euros a pagar amb dos trams. Segons aquest acord, Palau Comtal Centelles, SL, es 
comprometia a invertir part dels diners rebuts a restaurar i a condicionar les quatre façanes de 
la casa Palau en el termini de 4 anys a comptar des de la rebuda de la segona quantitat 
aplaçada, condicionament que no precisa quin import o percentatge hi han de dedicar, o sigui 
gastant 100 euros ja complien. Primera mancança important! L’Ajuntament, ha requerit 
moltes vegades l’arranjament de les façanes, per evitar accidents i haver de lamentar mals 
majors. Com els arranjaments no s’han fet, s’han posat les proteccions a càrrec del mateix 
Ajuntament que ha assumit la quantitat de 9.933,23 euros, i que està  reclamant a la propietat, 
perquè els propietaris fins ara se n’han desentès. Si s’hagués fet bé el contracte, la propietat 
hauria d’haver arranjat la façana i segurament ara no tindríem aquest problemes. A l’apartat II 
de l’acord s’especifica que en el supòsit que l’operació tributi IVA, el preu del contracte es 
veurà incrementat per aquest import. Segona mancança, i aquesta més que important! També 
s’acompanyava al contracte, un informe del secretari de la corporació, en el que es 
manifestava que no es pagava l’IVA corresponent, donat que ell considerava que al ser zona 
verda n’estava exempt, però afegia que si s’havia de pagar, l’Ajuntament se’n faria càrrec. 
Hisenda no ho va veure així i van inspeccionar a què es destinaven aquest terrenys. 
Evidentment es va comprovar que eren dedicat a aparcament de cotxes i que de zona verda res 
de res. A partir d’aquí, Hisenda va reclamar l’Iva corresponent i com es molt normal la 
reclamació la varen fer als propietaris del Palau, que eren els que l’havien d’haver cobrat i 
ingressat, seguidament aquests varen fer la reclamació a l´Ajuntament dels 115.394,00 euros 
que s´havien compromès a pagar si els hi reclamaven. És més, en el pressupost de l´any 2010 
i 2011 l´Ajuntament va aprovisionar aquesta quantitat per poder fer el pagament, prova que 
acceptava la seva obligació. No sabem en absolut i incomprensiblement perquè no es va 
pagar, posteriorment, varen fer modificació de crèdit i es va aplicar aquesta partida a una 
altres despesa. Palau Comtal Centelles després de barallar-se amb Hisenda i amb 
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l´Ajuntament durant molts de temps ho va portar al contenciós i, després de tant temps, 
finalment aquest any s’ha hagut de pagar els 115.394,00 euros més interessos de 33.000 
euros, que són molts diners, per no haver-ho pagat en aquell moment. Això són els 
antecedents, que passa ara?? Doncs que Hisenda reclama a la venedora dels terrenys els 
pagament de interessos de demora i sanció per no haver liquidat en el seu dia  i què demana? : 
27.930,36 del 20% de recàrrec. 32.078,06 euros de sanció i 11.464,50 euros de les despeses 
legals que ha tingut la propietat. Un total de 72.378,82 euros més, a part dels 33.000 euros que 
ja hem pagat. I també hi hem de sumar les despeses legals de representació de l’Ajuntament al 
contenciós. Què contesta l’Ajuntament? Doncs que la propietat del Palau no ha gestionat bé el 
tema, perquè quan es va recórrer a la liquidació s’havia de haver recorregut sobre el fons del 
tema (que era que s’exclogués l’IVA de 400 m2, de zona verda, cosa que es diu no va fer) i 
que si s’hagués sol·licitat la suspensió de la liquidació aportant el lliurament de la garantia 
suficient no tocaria pagar la resta! Doncs com que diu que no s’ha fet, ho desestima! Ostres, 
volen que la propietat lluiti amb Hisenda que hi ha 400 m2 de zona verda quan els Srs.  
d’Hisenda varen venir i varen veure que hi havia cotxes aparcats?  I també que depositessin 
una garantia per l’import reclamat per hisenda? Tenint els lloguers ja embargats i un 
embargament sobre el Palau? Quan l’Ajuntament hauria d’haver pagar l’import quan tocava i 
tenia partida aprovisionada. Tot plegat no serem nosaltres qui defensem a la propietat perquè, 
com es veu, es saben defensar tots solets i per desgracia molt bé. Degut a aquestes noves 
discrepàncies, resulta que tenim en mans una negociació de compra del Palau de fa temps, que 
sembla no avança, si tenim en compte el cartell de venda que hi tenen posat a la façana. I ara 
tenim un nou contenciós aquest mes de novembre, perquè tot i haver aprovisionat l’ IVA, 
pagat i liquidat els interessos, l´Ajuntament considera que no ha de pagar els interessos de la 
demora ni el pagament de la multa.  Sense tenir els coneixements d’un advocat, ni molt 
menys, és evident, que en el moment que s’accepta pagar l’IVA i els corresponents interessos, 
cal pensar que les corresponents responsabilitats poden caure molt probablement altra cop a 
l’Ajuntament. I segons secretaria del mateix Ajuntament, admet que els interessos de demora 
pot ser molt bé que els hagin de pagar, i la resta ja es veurà. Quant pot durar aquest contenciós 
que és el que nosaltres fèiem referencia en l´anterior ple ? Hisenda va sumant a mida que 
passa el temps. A quant pots ascendir aquest import? No volem ni pensar el marró que pot 
caure a aquest Ajuntament. Tot plegat molt i molt preocupant! I aquí ens venen molts dubtes 
sobretot de gestió: A l’ últim Ple, els Sr. Arisa ens va dir que s’havia de fer tot plegat amb 
molta, molta calma, perquè la propietat demanava 3.200.000 euros per la compra, quant 
aquesta quantitat és la que reflexa una peritació, que no és la suma demanada i que no és la 
quantitat que esta en negociació;  estem d´acord que la compra del Plau no ha de ser una cosa 
si o si. La compra del Palau ha de correspondre a un recuperació de l´historia del nostre poble, 
perquè se’n beneficiï el mateix poble. És una inversió molt important i de quantitats elevades 
sobretot les obres de restauració. Aquesta inversió comporta que hi ha d’haver un estudi i 
projecte previ dels usos, i planificació econòmica i estudis en el temps perquè esdevingui un 
fet molt positiu pel poble sense que sigui una argolla al coll en les finances de l´Ajuntament. 
Un projecte de tanta envergadura cal fer-ho, no solament amb molta calma sinó molt ben fet i 
estudiat, amb la complicitat dels integrants de tot el consistori. Fins aquest moment  hem vist 
escrits, titulars cridaners a la premsa, que donen a entendre que ja està fet i programes 
electorals on  sembla tenir la intenció de fer la adquisició, però ho tenen tot empantanegat. Per 
això la nostra pregunta en l’anterior Ple, com queda el tema de la compra si tenim un 
contenciós en marxa? Què hi pensen fer? No els estranyi que la nostra preocupació sigui molt 
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i molt gran, donat el que pot costar a tots el centelles. Si per la compra dels terrenys ja estem 
pagant molts més imports dels que tocarien, per la seva mala gestió. 

Intervé l’alcalde: Vostè a fet tot un reguitzell d’actuacions i de contestes que s’han anat fent i 
d’interdictes que s’han anat posant, jo en aquest tema ja vaig dir que és un tema que s’ha de 
fer molta calma i que evidentment es va treballant. Per tant, jo a vostè ja li vaig dir que quan 
es tingués alguna noticia per tal de poder fer aquesta compra o per tal de poder haver arribat a 
un acord definitiu amb la propietat, doncs ja ho farem. Ara bé, també li he de dir una cosa si 
s’entrega una valoració deu ser per alguna cosa, no s’entreguen les valoracions perquè sí, per 
tant  les coses sempre s’han de veure com passen, en el moment que passen i evidentment els 
interessos que cadascú defensa i jo l’única cosa que em mou és defensar els interessos 
d’aquesta corporació i és l’única cosa que intento fer el màxim de bé possible.  

Intervé Dolors Calm: Doncs, escolti, aquesta gestió és molt preocupant. Ja ens ha costat molts 
diners i no tenim n’hi idea de quan més en costarà. I tornem a tenir un contenciós cosa que és 
molt i molt preocupant. 

Intervé Margarita Prims: Bona nit. Nosaltres volem preguntar sobre el tema de l’aparcament 
de les autocaravanes a l’institut, perquè ens han manifestat bastantes inquietuds i angoixes des 
de la mateixa direcció de l’Institut i l’AMPA. I bé, per posar una mica en situació al públic 
que cada vegada és més nombrós i això ens fa molt contents i contentes, doncs, sembla ser 
que l’Ajuntament de Centelles va cedir al Consell Comarcal un terreny a sota l’Institut per 
fer-hi un aparcament d’autocaravanes on sembla que només hi podrien haver quinze 
autocaravanes durant unes quaranta-vuit hores, no entrarem en detalls! La nostra pregunta 
concreta és, com és que s’ha decidit fer aquesta cessió per fer aquest projecte, quan el que ens 
sembla a nosaltres com ARAJUNTS prioritari és  que específica una mica el trànsit, és a dir 
que es compleixin els acords de la feina feta per la Comissió del camí escolar, que és un grup 
molt actiu, que de fet tampoc no en sabien res de tot això, que també s’han estranyat quan ens 
hem posat en contacte amb ells, ens preguntem perquè no es prioritza, per exemple, la 
pacificació del trànsit a tota la zona de l’escola, perquè no s’ha previst encara fer un 
aparcament pels cotxes del professorat, perquè encara les entrades i les sortides de l’escola en 
aquella mena de zona d’aparcaments d’autocars, que hi acaben aparcant tots els cotxes a 
quarts de cinc de la tarda, que fa por de veure. La nostra pregunta és aquesta perquè es dóna 
cabuda a un projecte que en aquest espai veiem que hi ha moltes altres necessitats que afecten 
més de dues-centes famílies usuàries de l’escola i de l’Institut i en canvi aquest aparcament 
d’autocaravanes satisfà només unes quantes famílies i, a més a més, hi ha altres llocs on es 
podria fer una aparcament d’autocaravanes a Centelles, un altre espai, la prioritat a la zona de 
dalt creiem que és una altra. Volem preguntar una mica com ha anat tot això i com està el 
tema. 
 
Intervé Xavier Serra: Això de les famílies s’hauria de veure també, perquè un aparcament 
d’autocaravanes és per incentivar una mica el comerç del poble. Això és un projecte que es va 
iniciar en mandats anteriors i que a més a més es fa amb el Consell Comarcal, som dotze 
municipis, se n’ha informat àmpliament a la premsa comarcal del que és el projecte. Nosaltres 
vàrem oferir un parell de llocs per fer aquest zona d’aparcament d’autocaravanes i vàrem 
creure que aquest era el lloc adient per fer aquest pàrquing. En el seu moment es va parlar 
amb els veïns i actualment hem creat una comissió per parlar-ne de tota aquesta problemàtica 
que deia la Margarita. A nivell d’escola la Cristina pot informar de què s’ha fet. 
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Intervé Cristina Ciudad: Només explicar un parell de coses, a nivell d’escola com deia en 
Xavi nosaltres vàrem una reunió per explicar el projecte. A nivell de la Comissió del camí 
escolar si que n’estan al cas, sempre que hem tingut informació els hi hem anat passant per tal 
que n’estesin assabentats de totes les novetats que hi haguessin en quan al projecte. I pel tema 
que deies de pàrquing de cotxes, evidentment, són dos projectes en paral·lel, el de pàrquing de 
cotxes segueix endavant, de fet hi ha previsió de constituir-lo de cara al proper any, se’ls hi ha 
comunicat així a les escoles i no és cap novetat. I creiem que és això dos projectes en paral·lel 
que no entren en cap conflicte entre ells. La nostra intenció de millorar el trànsit a la zona de 
l’Institut Ildefons hi és però creiem, com deia en Xavi, l’altre projecte és una manera de 
motivar el turisme, de motivar al comerç de Centelles i que creiem que pot ser molt beneficiós 
pel municipi. 
 
Intervé Margarita Prims: Val. En tot cas, per part de la direcció de l’Institut no és que estiguin 
gaire contents. De fet sembla que aquesta Comissió s’ha creat i s’han posposat les obres, 
l’inici de les obres, justament perquè la directora de l’Institut, la senyora Núria Lázaro, s’ha 
posat bastant fer-me en què aquest tema s’havia de parlar i el senyor alcalde si va 
comprometre a poder-ho, no negociar ni parlar, suposo que a explicar-ho millor, això és el 
que entenem, per tant la cosa va endavant.  
 
Intervé l’alcalde: Aquest projecte s’havia explicat, hi ha hagut un canvi de direcció, per tant si 
no es van passant la informació, jo tampoc aquí no hi puc entrar. Es un projecte que com bé 
diuen fa sis o set anys que s’està treballant, a més a més es varen haver de demanar uns ajuts 
Europeus per tal de poder-lo finançar, és un projecte conjunt de dotze municipis i és un 
projecte que té un mínim de caravanes perquè es considera que com ha màxim hi ha quinze 
places que poden acabar en dotze i que a més tindrà una barrera i que no veiem que hi hagi 
cap mena d’inconvenient. Aquest terreny que és de propietat municipal té un problema que és 
que per fer qualsevol tipus d’ampliació de l’Institut gairebé no serveix perquè quan s’han 
deixat els divuit metres des del rec fins endins quasibé no queda terreny. Per tant, només hi 
pot anar un tipus d’instal·lació molt concreta. El tema d’aparcar els cotxes allà, la va 
desestimar la mateixa Comissió de la qual vostè parlava perquè hi havia una contradicció 
entre els autocars que venien a la mateixa hora i els professor que a la mateixa hora no poden 
entrar i uns es farien nosa amb els altres i d’aquí ve que es va buscar un altre lloc perquè la 
idea inicial abans d’una altra cosa era aquesta i no es va trobar adient i es va proposar en un 
camp que hi ha a davant per tal que no hi hagi cap conflicte entre els autocars, i tota la 
mainada que venen amb els autocars, i els cotxes dels professors que més o menys tots entren 
a la mateixa hora. Per tant, crec que és un tema bastant debatut i que el caràcter de les 
persones és el caràcter de les persones, tothom té el seu dret a manifestar-se i de dir les seves 
opinions. 
 
Intervé Margarita Prims: Per quan està previst l’inici de les obres al camp del paller? 
 
Intervé l’alcalde: Quan s’hagi fet la Fira de la Tòfona. 
 
Intervé Dolors Calm: Seguint amb el mateix tema. Hem revisat el projecte de la implantació 
d’un pàrquing de autocaravanes, sabem que es una iniciativa plantejada des del Consell 
Comarcal; iniciativa que no veiem malament pel que fa a la basant comercial, econòmica i 
turística del poble. El que no veiem gaire clar, és el lloc que vostès han destinat, no creiem 
aconsellable que sigui al costat de l´institut, creiem també que no som nosaltres sols els que 
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no ho veiem gaire clar. Ens preocupa l’accés, ja per és molt complicat el transit en aquell lloc 
en hores d’entrades i sortides dels alumnes (cotxes, autocars, bicicletes i patinets) Ens 
preocupa i molt que hi hagin vehicles d’aquest tipus aparcats al costat d’un lloc on hi ha 
jovent. La majoria de persones que viatgen en autocaravanes són gent molt correcte, però 
també hi ha gent poc recomanable i per desgràcia s’han viscut molts casos. Per tant, els volem 
traslladar la nostra preocupació amb aquest tema i ens agradaria que es valores traslladar-ho 
en un altre lloc. I pel que a dit en Xavi, que es farà alguna Comissió, ens agradaria que ens hi 
deixessin participar. 
 
Intervé l’alcalde: Bé, és una Comissió de l’institut per tant en tot cas ja se’ls informarà. Dit 
això he de dir-li que la conciliació d’un tipus d’instal·lació com aquesta amb l’activitat 
educativa té poc a veure perquè aquesta activitat normalment és els caps de setmana i els 
estius, quan allà no hi ha activitat. Per tant, la conciliació existeix; no diria que algun 
autocaravana, a més a més aquestes autocaravanes hi poden estar com a màxim quaranta-vuit 
hores, és un lloc purament de repostament i a més a més perquè puguin anar a peu al municipi 
perquè aquesta és la condició, és demana que amb dos, tres o quatre minuts puguin estar al 
centre del municipi i dels llocs on l’Ajuntament disposava l’equip tècnic que va redactar això 
va creure que aquest era el millor i que és un equip tècnic que va contractar el Consell 
Comarcal. Bé, en tot cas n’hem d’acabar de parlar amb l’Institut, n’he parlat amb el director 
Territorial, perquè això que no se n’ha parlat no és cert, amb el director Territorial d’Educació 
i en principi ell no hi veu cap inconvenient i encara ahir en vàrem parlar un altra vegada 
perquè ens vàrem trobar casualment per una altra cosa. Per tant, jo penso que hem de donar 
confiança i crec que serà profitós que n’acabem de parlar però també he de dir que en aquest 
cas sí que la persona que ho portava abans era una persona que va parlar amb tothom. Més 
coses, si us plau! 
 
Intervé Dolors Calm: Voldríem fer referència a la licitació de la recollida orgànica del nostre 
municipi que suposem ja portaran via decret al ple. Constatem novament que no han participat 
a l’oposició si hi ha quelcom a millorar a un servei que afecta a tot el poble, tot i que en 
moltes ocasions ens hem manifestat per activa i passiva de la nostra disconformitat de com es 
porta el servei i el seu compliment. Dit això, la nostra exposició ve donada perquè ens hem 
quedat sorpresos al comprovar  que el contracte que tenien signat per 4 anys va vèncer el 8 de 
febrer d’enguany; per cert, aquest contracte, no recull una clàusula d’allargament del servei  
fins a una  nova adjudicació. Nova adjudicació, que el dia 14 novembre tot just s’ha posat a 
exposició publica la licitació. Hem constatat que el Sr. secretari  ha fet un informe, suposem 
per cobrir-se les espatlles, on diu que  la regidoria va suggerir, no diu en quina data, que 
s´havien de fer els plecs tècnics. I des de la secretaria es va donar l’ordre a l’enginyer. Aquest 
mateix informe de data 30 juny diu que s’ha requerit diverses vegades com estaven els plecs i 
que s’estava continuant prestant el servei per la mateixa empresa del contracte ja vençut. 
Estem a finals de novembre i entre l´exposició de la licitació, apertura de pliques i signatura 
de la concessió del nou servei, haurà passat pràcticament 1 any. Mirin estem preocupats i ja 
ho hem dit moltes vegades, ja sabem que tenen majoria absoluta, però si que hi ha temes que 
es podrien participar i tot seria molt més fàcil i millor per tothom, per vostès i pels equips de 
l’oposició. Com ja els hi hem dit altres vegades i ens sap greu ser tant repetitius, la seva falta 
de previsió i planificació és molt preocupant, sobretot amb coses tan serioses com contractes 
vençuts. 
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Intervé l’alcalde: Bé, no he entès una cosa, a veure, estem parlant d’un plec tècnic i 
evidentment un plec tècnic, evidentment, el fan els tècnics; vull dir, no la veig a vostè fent un 
plec tècnic, potser sí! Jo li dic això perquè quan es diuen les coses, és evident que aquí les 
coses costa fer-les perquè en un Ajuntament de set mil habitants que té una estructura 
administrativa adequada però la suficient però justa i per tant tenen molta feina a fer. Per tant, 
a vegades les coses costa que vagin sortint endavant no perquè no treballin, no perquè no 
siguin persones absolutament capaces sinó perquè tot vol conèixer-ho, pensar-ho, treballar-ho, 
per tant estem parlant d’un equip tècnic per recollir porta a porta la matèria orgànica; estem 
parlant d’això no estem parlant de res més i nosaltres aquesta voluntat de recollir el porta a 
porta la matèria orgànica la vàrem tenir des del primer moment. Nosaltres en aquest moment 
estem treballant i vàrem fer un contracte de quatre anys per veure com va aquest procediment 
i després decidirem, ara fem un plec de dos anys a fi efecte que aleshores coincideixin tots els 
plecs i a partir d’aquí, l’equip que hi hagi en aquell moment, pugui decidir quin tipus de servei 
creu que considera millor, per tant penso que estem fent les coses en aquest context 
relativament bé. I per altra banda, quedo sorprès que posi en dubte un informe de la Secretaria 
cosa que penso que no ve al cas, penso que la secretaria fa excel·lentment la seva feina i 
penso que posar en dubte això em sap una mica de greu. 
 
Intervé Dolors Calm: Escolti’m, jo crec que vostè no m’ha entès bé. Jo no m’he ficat amb cap 
tècnic, jo m’he ficat amb la falta de previsió, un contracte de fa quatre anys molts abans se sap 
el dia que venç i molt abans s’ha de posar la maquinària en marxa i no quan està vençut i a 
corre cuita i llavors hem de fer informes perquè no es vegi que ens hem passat de data, quan 
jo no he posat en dubte ni les pliques ni res, el que passa és que aquest equip de govern, jo 
considero, que la falta de previsió de quan s’acaba el contracte i tenir la feina feta. Els tècnics 
suposo que tenen feina sempre i si se’ls diu amb temps que el preparin l’han de tenir a punt en 
el seu dia i així és com han de funcionar tots els ajuntaments. 
 
Intervé l’alcalde: Més coses, si us plau! 
 
Intervé de nou Dolors Calm: Recentment els ha arribat l’aprovació d’ajuts per part de la 
Diputació de Barcelona de dues partides importants: 44.003,87 euros per el manteniment i 
condicionament de camins rurals del municipi i 40.880,05 euros en del programa 
complementari per inversions locals. Ens agradaria que ens participessin amb quins projectes 
pensen gastar aquest diners. 
 
Intervé l’alcalde: Bé, un està fet que és arranjar un camí i es farà tot i que aquesta ajuda la 
faran efectiva a principis del 2018 i es pot adjudicar i executar abans i l’altra tot just ara 
aprovarem la partida i aleshores ja decidirem quin projectes farem. 
 
Intervé Dolors Calm: El dia 11 d’octubre de 2013, vostès varen signar un contracte de cessió 
del bar del camp de futbol. En aquell moment i en un ple els vàrem demanar com havien fet la 
selecció i vostès ens van contestar que havia estat una decisió política. Aquest contracte era a 
4 anys revisable anualment, per tant el nostre grup en data 6 d´Octubre els vàrem entrar una 
instància, que no ens han contestat i que els demanàvem s’hi havien renovat novament o que 
pensaven fer, ja que hi havia queixes i incompliments de la persona que tenia la concessió. 
Suposo que les han rebut vostès també, queixes d’una castanyada feta allà, no precisament 
amb gent del club de futbol de Centelles i que va acabar més enllà de les 3 de la matinada. La 
nostra pregunta és: Què han fet? Que hi pensen fer? 
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Intervé Josep Arisa: La pregunta és sobre la Castanyada o sobre el bar? 
 
Intervé Dolors Calm: Bé. Tot una mica lligat. 
 
Intervé Josep Arisa: La concessió del bar no va ser una decisió política va ser un concurs, on 
es va presentar gent i aquest es va atorgar al que va guanyar. 
 
Intervé Dolors Calm: Em sembla que ho va contestar vostè això! 
 
Josep Arisa: Dubto que contestés això. 
 
Dolors Calm: Doncs, buscarem l’acta. 
 
Josep Arisa: Podem buscar-la i dubto, torno a repetir, que hagi contestat això. Va ser un 
concurs i que es va atorgar a qui va guanyar-lo. Per tant, aquí no hi ha res a dir, és va fent el 
seguiment que toca i fins que no hi hagi cap entrebanc la cosa continua fins el seu termini. El 
tema de la Castanyada sí que es va allargar molt i aquí van tenir una estirada d’orelles, perquè 
no torni a passar més, evidentment. 
 
Dolors Calm: I suposo que també deuen haver rebut queixes de la gestió. 
 
Josep Arisa: Queixes de la gestió, en un camp de futbol on hi passa molta gent hi ha queixes, 
però jo hi sóc sovint i miro de corregir tot el que s’hagi de corregir. 
 
Intervé Dolors Calm: Farem referencia a la problemàtica que tenen de cotxes mal aparcats al 
revolt de la carretera de Banyeres, que inclús ha arribat al Síndic de Greuges. Veiem que 
segons una resposta feta per vostès als veïns que reclamen, els diuen que tenen la solució. 
Voldríem que ens expliquessin quina és aquesta? I quan preveuen que sigui afectiva? Seria 
molt lamentable que donat el temps que els veïns porten reclamant haguessin de lamentar 
algun accident. 
 
Intervé Antoni Castells: La setmana passada vàrem estar parlant amb els veïns que van entrar 
la instància i vàrem arribar a un acord, quan tinguem exactament el projecte que es farà es 
posarà en coneixement d’ells i de vostès 
 
Dolors Calm: Això tardarà gaire? 
 
Antoni Castells: Serà ràpid. Si bé es cert que en aquest moment no hi ha pressupost. 
Intentarem fer-ho abans d’acabar, l’any però anirà en funció del pressupost. 
 
Dolors Calm: Jo li recordo que vostès tenen entrada una instància del juliol de 2015. Tarden 
molt a buscar solucions, esperem que no hagin de lamentar cap accident. 
 
Antoni Castells: Un cas molt complicat. Nosaltres en tot moment el que vàrem fer va ser que 
no sortís perjudicat cap veí, els veïns que aparquen el cotxe en aquesta zona el fet d’haver 
d’aparcar-lo en un altra zona els comportar haver-se de desplaçar molts metres i fins l’últim 
moments es va intentar buscar una solució d’un petit pàrquing on encabir-hi uns quants 
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vehicles, tècnicament al final ha estat molt complicat perquè allà on s’havia de fer, tot i que la 
propietat ens cedia per fer-ho el terreny, vàrem veure que era molt complicat i molt complexa 
inclús en determinats moments  podia ser perillós i finalment vàrem optar per no fent aquesta 
opció. Descartat això, una vegada tot estigui molt més clar ja se’ls informarà. 
 
Dolors Calm: Clar, però no s’entén massa que perquè s’hagi de caminar uns metres, que hi 
hagi uns cotxes aparcats al davant de casa amb el perill que això comporta, és que només cal 
passar-hi, és que la gent no poden ni passar n’hi ha peu i cal posar-se al mig de la carretera, 
per això penso que caldria prendre decisions sobre això. 
 
Antoni Castells: Penso que sempre hem estat comunicatius amb tots els veïns, vostè diu que 
és cert que fa molt temps que s’han entrat instàncies en aquest sentit, però també és cert que 
moltes vegades s’ha parlat amb tots els afectats, no poden dir que no, s’ha intentat arribar a 
una solució negociada i s’ha arribat on s’ha arribat. A partir d’aquí, ja els informarem. 
 
Dolors Calm: Tenim constància de la problemàtica que porta la instal·lació d’una antena que 
no té permisos i no és legal entre el carrer de Vic i carrer Gaudí. Ens podem dir que s’ ha fet 
des de l´Ajuntament al respecte ? 
 
Antoni Castells: Jo si cas puc llegir l’informe que avui mateix m’ha passat l’enginyer 
municipal, no s’ha entregat a l’interessat perquè me l’han lliurat avui mateix. Li llegeixo 
textualment:  
 
“El 29 de setembre del 2016 veïns de les proximitat del c/Antoni Gaudí, núm. 26-28 varen 
entrar una instància manifestant queixes i preocupacions per la instal·lació d’una antena de 
radioaficionat a la coberta del c/Antoni Gaudí, núm. 26-28. 
 
Analitzada la denuncia amb profunditat m’emplaço amb el titular de l’antena instal·lada per a 
tal d’efectuar-hi una inspecció. 
 
Efectuada la inspecció constato el següent: 
 
 Tal i com diuen els denunciants es tracta d’una antena de radioaficionat d’ona curta 
 El titular disposa del carnet de radioaficionat emès pel Ministeri d’indústria 
 L’antena està certificada per un instal·lador de telecomunicacions 
 L’antena disposa d’un assegurança de responsabilitat civil 
 El titular disposa del permís de la comunitat de veïns de l’immoble 
 El titular ha comunicat al Ministeri d’indústria la instal·lació de l’antena.  
 La competència per regular aquestes antenes és estatal i recau directament al Ministeri 

d’indústria. 
 
Amb tota la documentació revisada constato que l’antena situada a la coberta de la finca 
situada al c/Antoni gaudí núm. 26-28 disposa de totes les autoritzacions i permisos que per les 
legislacions  ambiental,  de telecomunicacions i de seguretat se li han d’exigir, per tal que el 
titular pugui utilitzar-la com a radioaficionat.” 
 
Dolors Calm: Una pregunta aquí l’Ajuntament no hi té res a dir? Tots sabem que les ones 
d’aquestes antenes massa saludables no són. 
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Antoni Castells: Jo no sóc tècnic amb ones de radio però tinc entès que les ones curtes són les 
menys perjudicials. És molt més perjudicial l’ona que produeix aquest telèfon que l’ona curta, 
però molt més, infinitament més. 
 
Dolors Calm: La normativa sobre la redacció dels plans de protecció civil de Catalunya va 
canviar arrel de l’aprovació del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el 
contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipal, que 
estableix els municipis que han d'elaborar plans de protecció civil. La diferència d’aquest 
Decret és que estableix que els municipis obligats a redactar un pla de protecció civil ho 
hauran de fer a través del Document únic de protecció civil municipal conegut amb el nom de 
DUPROCIM. Així doncs, la redacció i l’homologació dels plans obligats i recomanats no 
s’haurà de fer un a un. En el catàleg de serveis del 2016 de la Diputació de Barcelona 
s’ofereixen subvencions per a la redacció d’aquests documents. Centelles estem obligats a 
redactar l’Infocat, Neucat, Sismicat i Transcat, tots pendents d’homologació (vol dir que 
s’estan actualitzant), menys el Sismicat que no està homologat. Mentre hi hagi plans vigents 
homologats no cal la redacció del DUPROCIM, però tenint en compte que en manca un per 
fer i els altre estan pendents d’homologació, els emplacem a que demanin informació a la 
Diputació sobre aquest servei. 
 
Intervé l’alcalde: Moltes gràcies. De tota manera s’ha de dir que nosaltres tots aquest plans els 
hem fet conjuntament amb el Consell Comarcal, que té uns tècnics especialistes per fer aquest 
tipus de plans de protecció i estem absolutament d’acord amb ells i treballem conjuntament 
amb ells. Per tant, conjuntament amb els tècnic del consell comarcal, que per això ens han 
anat fent els plans i nosaltres els hem anat pagant, perquè aquests valen uns diners, ho 
continuarem fent amb ells i evidentment si es demana com em sembla que és així que es 
demani un tipus d’ajut es demanarà conjuntament amb el Consell Comarcal per tal de poder 
fer tots els plans que calgui a la nostra comarca. 
 
Alfons Giol: Sense ànim de voler reobrir res, òbviament, el company Miquel Àngel ho ha 
deixat ben clar, el grup d’ARAJUNTS ens agradaria que constés en acta el nostra agraïment 
pel reconeixement que ha fet la companya de convergència pel suport donat en el tema de 
l’acta i també, sobretot, la flexibilitat i rigor en que l’equip de govern i la secretaria municipal 
han solventat aquest problema. Moltes gràcies. 
 
Intervé l’alcalde: Moltes gràcies. 
 
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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