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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE 
 
Identificació de la sessió 
 
Número: Ple 2017/4 
Caràcter: Ordinària 
Data: 25 de maig de 2017  
Horari: de 21:00 a 23:00 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
 
Assistents 
 
Miquel Arisa Coma, 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 
Miquel Àngel Alabart i Saludes, regidor, ARAJUNTS-AM 
Margarita Prims i Damas, regidora, ARAJUNTS-AM 
Rosa Puig i Moré, regidora, ARAJUNTS-AM 
Víctor Barquer i Cruz, regidor, no adscrit 
Dolors Calm Morera, regidora, PDeCAT 
 
Josep Lluís Bergés Collado, secretari general 
 
 
  
1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRENY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
(30 DE MARÇ DE 2017) 

Pren la paraula Miquel Arisa, alcalde president: Començarem pel primer punt que és 
l’aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de 30 de març de 2017, hi ha 
alguna cosa? 

Pren la paraula Alfons Giol, portaveu del grup polític municipal ARAJUNTS-AM: Sí, com ve 
sent habitual en aquest punt el grup d’ARAJUNTS s’abstindrà en tant no s’implanti el sistema 
de vídeo acte, en el qual, com ens consta, ja si està treballant, i que ha de permetre recollir les 
intervencions sense la necessitat de transcriure-les literalment, pel qual com hem anat repetint 
aquest no era l’objectiu de la nostra petició des del principi. Moltes gràcies. 

Pren la paraula Víctor Barquer, regidor no adscrit:  Jo votaré a favor, evidentment. El que 
passa és que a mi m’agradaria aprofundir una mica en relació amb el que es planteja i voldria 
saber com està el tema de la vídeo acta, com està? Que tenim? Que hi ha? Buscant una mica 
per la xarxa està bastant implementat i a mi el que em sorprèn és que en el moment que 
nosaltres vàrem decidir que aquí es gravessin els plens hi havia programes informàtics que 
d’alguna manera feien això i la meva pregunta és, per quin motiu no es va implementar un 
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sistema d’aquests i se’n va fer un altre, amb el cost afegit que això pot comportar si al final 
anem a parar a la vídeo acta.  
 
Intervé l’alcalde: Moltíssimes gràcies, si li sembla això ho passarem al punt de Precs i 
preguntes, que és el moment que toca. Vots a favor si us plau! Abstencions! L’Acta de la 
sessió anterior queda aprovada pel quòrum de més de dos terços, amb l’abstenció d’Alfons 
Giol, Miquel Àngel Alabart, Margarita Prims i Rosa Puig del grup polític municipal 
ARAJUNTS-AM.  
 
2. ESTIMAR LA SOL·LICITUD DE LA PORTAVEU DEL GRUP POLÍTIC 
MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ DEL CANVI DE NOM DEL GRUP 
ESMENTAT A GRUP MUNICIPAL PARTIT DEMÒCRATA (PDeCAT) 
 
Vist el dictamen de l’Àrea de gestió i serveis generals, de 15 de maig de 2017, que es 
transcriu literalment: 
 
“Dolors Calm Morera, en representació del grup polític municipal de Convergència i Unió, 
presenta uns escrits en data 21 i 22 de març de 2017, amb registre d’entrada 640 i 642 
respectivament, en els quals sol·licita el canvi de nom del grup municipal de Convergència i 
Unió a grup municipal de Partit Demòcrata (PDeCAT). 
 
Segons l’informe del secretari, de data 18 d’abril de 2017. 
 
Atès que el nou nom que es proposa s’adequa al partit que es va presentar a les eleccions 
municipals i compleix amb la normativa d’aplicació. 
 
D’acord amb els articles 24 i 25 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
La Comissió informativa de l’Àrea de gestió i serveis generals proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer. Estimar la sol·licitud de la portaveu del grup polític municipal de Convergència i 
Unió del canvi de nom del grup esmentat a grup municipal de Partit Demòcrata (PDeCAT). 
 
Segon. Modificar l’acord plenari que fa referència a la denominació del partit, que està 
integrat a les comissions informatives, Comissió especial de comtes, en atenció al nou nom 
del partit. 
 
Tercer. Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona interessada per al seu coneixement 
i als efectes que calgui.” 
 
L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, la qual cosa suposa dotze vots 
favorables i una abstenció (del regidor no adscrit Víctor Barquer i Cruz) dels tretze membres 
que formen la corporació municipal, va adoptar els següents acords: 
 
Primer. Estimar la sol·licitud de la portaveu del grup polític municipal de Convergència i 
Unió del canvi de nom del grup esmentat a grup municipal de Partit Demòcrata (PDeCAT). 
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Segon. Modificar l’acord plenari que fa referència a la denominació del partit, que està 
integrat a les comissions informatives, Comissió especial de comtes, en atenció al nou nom 
del partit. 
 
Tercer. Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona interessada per al seu coneixement 
i als efectes que calgui. 
 
En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 
 
Intervé l’alcalde: Bé, aquí la senyora Calm va presentar una sol·licitud i aleshores un servidor 
va demanar un informe motivat a secretaria i a partir d’aquí s’ha portat al Ple tal com pertoca 
per tal de decidir, ja que la coincidència entre Convergència Democràtica de Catalunya o 
Convergència i Unió, en aquest cas, i el Partit Demòcrata (PDeCAT) és la mateixa i ho 
portem aquí per tal d’aprovar-lo. 
 
Pren la paraula Dolors Calm, portaveu del grup polític municipal PDeCAT: El tema del canvi 
de nom ja tothom ho sap perquè és públic i notori i el que sí voldria és agrair la gestió de 
l’equip de govern en aquest tema, ja que som conscients que no ha estat del tot fàcil. Agrair 
també al grup d’Ara Junts per Centelles, ja que no han posat cap mena d’impediment perquè 
això es pogués aprovar i així ho han manifestat. Creiem que passar això pel Ple és de sentit 
comú, ja que això no afecta ni al consistori ni als Centellencs. El Sr. de la CUP, jo volia portar 
els taps de les orelles que tinc de la festa del Pi, però he pensat que no quedaria gaire ètic i 
així que suposo que no em quedarà mes remei que escoltar el que dirà el Sr. Barquer. Bé, no 
cal suposar-ho. Els Srs. de la CUP mai perdran una oportunitat de poder ficar-se amb 
Convergència i suposo que aquesta tampoc serà una excepció. Recordar-li que aquí estem per 
treballar pel poble des de ja fa molts anys i de polítics ho som molt poc. I recordar també que 
les polítiques de partit les deixem per a qui corresponguin. 
 
L’alcalde intervé: Moltíssimes gràcies, per al·lusions vostè vol intervenir? 
 
Intervé Víctor Barquer: Evidentment, evidentment, ja ho sabíeu! Però anem a argumentar una 
mica el perquè. A nosaltres d’entrada el que ens ve al cor i al cap és un no rotund, però un no 
rotund per una sèrie de qüestions que explicaré. Però de totes maneres, també tenim en 
compte que vosaltres us trobeu en una situació que l’esteu patint, per la qual cosa serem una 
mica benvolents en aquest sentit i deixeu-me que expliqui el perquè, i evidentment en això jo 
hi discrepo totalment, estem fent política? Estem fent política! I per tant, les declaracions i tot 
allò que es fa és polític i el que s’ha de fer és un argument polític i que passa? D’entrada i no 
ens enganyem, el fet que Convergència vulgui canviar el nom a PDeCAT és perquè volen 
amagar les seves vergonyes enlloc d’assumir-les i entomar-les de forma honrada i no ho fan. 
Convergència és un partit que ha estat corrupte i és corrupte i això des d’un dels fundadors 
d’aquest partit que mentre ens anava alliçonant a la resta de pobles i ciutadans de com havíem 
de ser, ell anava muntant una organització criminal; estem també i igualment aquesta 
organització corrupte té molt i s’està demostrant (inaudible) Per tant, el canvi a PDeCAT 
simplement el que busca és amagar aquestes qüestions i intentar reconstruir una cosa que és 
falsa. Perquè com diuen en castellà, aunque la mona se vista de seda mona se queda, o sigui 
no ens enganyem el PDeCAT continuarà fent el mateix que feia Convergència i Unió, per la 
qual cosa es poden canviar els noms sempre que es vulgui però seran los mismos perros con 
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distintos collares, per la qual cosa el que nosaltres farem per deferència als companys de 
Centelles, ens abstindrem. 
 
Intervé Alfons Giol: No simplement pel que ha dit la Dolors que reconeix que mai hem tingut 
cap problema en admetre aquesta petició, que ens sembla lògica i que per això i votarem a 
favor. Volem cridar l’atenció, de totes maneres, sobre l’informe de secretaria respecte la 
justificació de la proposta que ens sembla, especialment, molt rigorós, molt treballat i sensible 
a les diverses interpretacions optant per la més adequada a la realitat local. L’esment que fa 
l’informe del secretari al Reglament orgànic municipal ens sembla un esment imprescindible i 
un toc d’atenció perquè l’Ajuntament es doti d’aquest instrument, que si bé fa mandra! Quan 
sempre s’ha funcionat amb la inèrcia dels criteris amplis que afavoreix la interpretació del 
govern, és imprescindible per avançar en la interpretació pròpia i plural dels afers 
organitzatius. És a dir, que nosaltres, sempre que es plantegi una qüestió com la que ha 
plantejat el PDeCAT i ja els hi direm PDeCAT a partir d’aquest Ple municipal, doncs, 
nosaltres mostrarem la nostra conformitat absoluta que això reguli part de la nostra pròpia 
interpretació, que això és una de les facultats que tenim, com a Ple municipal i que per tant 
proposarem en el seu moment que hi hagi un Reglament orgànic municipal que ens ajudi quan 
tinguem (inaudible) com aquests i en el qual el secretari ens ha donat un cop de mà. Moltes 
gràcies. 
 
Intervé Dolors Calm: Jo només dir que si  hi ha algú que ha posat mà a la caixa, doncs, que 
pagui pel que ha fet, sigui qui sigui i es digui com es digui! Això d’entrada. Vostès que van 
molt de socials no varen dubtar gens ni mica a dir no a un pressupost, a retallar a tots els 
catalans més d’un milió d’euros que anaven a hospitals, ensenyament,  etc. etc. De corrupció 
n’hi ha de moltes maneres! Això tampoc cal oblidar-ho. I també dir-li que miri vostè fa poc 
que està al poble i espero que quan vostè treballi pel poble  ho faci amb el mateix èmfasi que 
quan es fica amb Convergència.   
 
Intervé l’alcalde: Ho tancarem aquí! Si us plau. 
 
Intervé Víctor Barquer: No entrarem a explicar perquè nosaltres a nivell nacional no vàrem 
donar suport al primer Pressupost. Però, només una cosa, si les polítiques de l’antiga 
Convergència han resultat lesives són per les classes populars; les classes populars són les que 
han petit aquest plantejament (inaudible) lliberal on Convergència eren els més abraonats en 
aquest plantejament quan es demanava portar a terme polítiques d’austericidi molt importants, 
tenim temes de sanitat, moltes coses. Per tant, no ens enganyem que si hi ha algú que 
socialment ha estat nefast pel poble ha estat Convergència i Unió. I el PDeCAT pel que 
sembla va pel mateix camí; a veure, no s’entén, des de una perspectiva sinó el que sempre han 
fet de compra venda, que el PDeCAT a Madrid hagi donat recolzament al PP en la lluita dels 
últims col·lectius que realment són capaços encara de lluitar pel que els correspon, com són 
els companys de l’estiba. I que encara s’hagin de sentir per part de vostès que son privilegiats 
és molt fort i vostès han estat còmplices buscant segurament el no saps què, però que tots ens 
imaginem, per la qual cosa jo ja ho deixaria aquí, però, vostès si us plau, no ens vinguin a 
donar lliçons de lluita social a nosaltres no, a altres potser sí, a nosaltres no! 
 
Intervé l’alcalde: Ho deixem aquí, si us plau!   
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3. RATIFICAR EL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 59 DE L’ANY 2017, QUE 
FA REFERÈNCIA A LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL, SUBESCALA 
D’INTERVENCIÓ, CATEGORIA D’ENTRADA, RESERVADA A PERSONAL 
FUNCIONARI AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL 
 
Vista la Resolució de l’Alcaldia número 59 de l’any 2017, la qual es transcriu literalment: 

“DECRET NÚMERO  2017/59 
 
Miquel Arisa Coma, alcalde president de l’Ajuntament de Centelles. 
 
Vistes les observacions fetes per la Direcció General d’Administració Local del Departament 
de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, amb el 
registre d’entrada a l’Ajuntament número 792, de 5 d’abril de 2017, en referència a les bases 
de mèrits específics que han de regir el concurs ordinari per a la provisió del lloc de treball, 
subescala d’Intervenció, categoria d’entrada d’aquesta corporació, reservada a personal 
funcionari amb habilitació de caràcter nacional, les quals es van aprovar per Decret de 
l’Alcaldia número 2017/21, de 2 de febrer de 2017.  

Deixar constància que la Direcció General d’Administració Local va estimar correctes les 
esmenes que va proposar la corporació en el concurs anterior.  

Per tot això, 

RESOLC: 

Primer. Esmenar les bases de mèrits específics, annex 1, que han de regir el concurs ordinari 
per a la provisió del lloc de treball, subescala d’Intervenció, categoria d’entrada d’aquesta 
corporació reservada a personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional, en atenció a 
les observacions fetes per la Direcció General d’Administració Local en referència als punt 
2.1, 2.2 i 2.3.  

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

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, ratifica els acords en la seva integritat. 
 
En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 
 
Intervé l’alcalde: Com saben vostès estem treballant en aquest aspecte, el que passa és que ara 
la Generalitat, evidentment, se li va enviar el projecte de petició de cobrir aquesta plaça, 
crear-la i cobrir-la, i a partir d’aquí ens van fer unes esmenes que les hem incorporat, i que 
s’ha de tenir en compte que en l’anterior vegada no ens havien dit res. Aquesta vegada s’ho 
deuen haver llegit millor i aleshores deuen haver vist unes petites incorporacions en les quals 
nosaltres no volem cap mena de raó que la que sigui la de millorar i crear una plaça digne per 
l’Ajuntament de Centelles.  
 
Intervé Alfons Giol: És un tema menor en el procés de selecció i estem d’acord tal com vàrem 
manifestar en la Comissió. De totes maneres la seva presentació al Ple municipal en permet 
també parlar que per nosaltres aquest és un tema clau i en el qual la qüestió retributiva i que 
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pot incentivar el participar en el concurs també és important i per això l’Ajuntament ha fet bé 
de revisar-la i de fer-la, en certa manera, més atractiva, no per les coses que planteja la 
Generalitat sinó per la modificació que en el seu dia si va introduir. Ara ve, la cobertura 
d’aquest lloc de treball és clau per nosaltres per avançar en la professionalització de 
l’estructura municipal. Per això, ens sembla que potser, per exemple, s’havien d’haver 
explorat altres escenaris com ara l’agrupació de la plaça amb algun altre ajuntament de 
característiques semblants que hauria abaratit el cost retributiu i probablement l’hauria haver 
fet més atractiu per qualsevol professional inquiet, ara aquesta professió és mou amb moltes 
dificultats i per tant continuem dubtant que Centelles malgrat l’esforç que faci li pugui sortir 
la jugada correcta. Com en aquest i pel que fa a altres temes, Centelles opta per anar sol i 
seguir els camins habituals i, per tant, només ens resta dir que tinguem sort. 
 
Intervé l’alcalde: Moltíssimes gràcies.  
 
4. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 65 DE L’ANY 
2017, SOBRE UNA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL DE PERSONAL 
 
Vista la Resolució de l’Alcaldia número 65 de l’any 2017, la qual es transcriu literalment: 
 
“DECRET NÚMERO  2017/65 
 
Miquel Arisa Coma, alcalde president de l’Ajuntament de Centelles. 
 
Atesa la necessitat de cobrir a la treballadora familiar Maria Lluïsa Serrallonga Miralpeix que 
es troba de baixa per malaltia comuna. 

Atesa la disponibilitat de Maria Angeles Martínez Herrera per cobrir el servei. 
 
Segons l’informe del secretari de data 2 de maig de 2017. 
 
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 Maria Angeles Martínez Herrera com a treballadora familiar. 
 
Segon. Que el contracte sigui per portar a terme la substitució de les treballadora familiar i 
durarà del 2 de maig de 2017 fins a la reincorporació de la treballadora de baixa mèdica i la 
retribució serà de 713,22 euros mensuals bruts. L'horari de treball serà de 20 hores setmanals 
prestades de dilluns, dimarts, dijous i divendres. 
 
Tercer. Que es doni d'alta a la Seguretat Social i es registri a l'oficina de l'OTG. 
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Quart. Que el contingut del Decret es notifiqui a la persona interessada i de la part dispositiva 
se'n doni coneixement al Ple en la pròxima sessió que es faci, i es publiqui al DOGC i al 
BOP.” 

En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 
 
Intervé l’alcalde: Aquesta és la integració d’una treballadora familiar per substitució d’una 
altra persona i d’àmbit temporal. Per tant, hi ha alguna cosa a dir? 

Dolors Calm intervé: El que veig una mica estrany és l’informe negatiu del secretari, on hi diu 
que és una decisió política i no tècnica; per una vegada que es pot justificar la urgència que hi 
hagi aquest informe, no ho sé! 

Intervé l’alcalde: L’expedient està aquí. Jo dono compte d’aquest Decret que vaig signar i en 
definitiva des de l’Alcaldia i des de l’equip de govern el que vol donar és servei als ciutadans 
i per això aquest Decret ha tirat endavant. 

Intervé Dolors Calm: El que ens estranya és que l’informe és negatiu.  

Alcalde intervé: Moltíssimes gràcies. 

L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat. 

5. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DELS DECRETS DE L’ALCALDIA, 
ADJUNTA, DE 10 DE MARÇ A 15 DE MAIG DE 2017 
 
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: 
 
L’alcalde Intervé: Abans de si tenen alguna cosa a dir, l’Alcaldia voldria fer esment de quatre 
decrets per la seva transcendència i la seva importància. Dos decrets fan referència a 
l’aprovació del Pla parcial de Sant Pau i del Projecte d’urbanització. El Pla parcial de Sant 
Pau com saben vostès és va aprovar el Pla parcial i ara s’ha aprovat el  Pla de reparcel·lació i 
el Projecte d’execució de l’obra. Per tant, aquests dos projectes en aquests moments s’han 
aprovat i d’acord amb la gran majoria dels veïns i de les veïnes de Sant Pau. Val a dir, que 
suposo que vostès en són coneixedors, l’Associació de Cooperació va tenir una assemblea i és 
va formar una nova Junta, que en aquests moments hi estan integrats, doncs, tant l’Associació 
de veïns com l’Associació de Propietaris i a partir d’aquí, ja s’ha parlat amb ells, s’ha parlat 
amb els anteriors, s’ha estat treballat tant en un aspecte com en l’altre i aquí es dóna el pas 
definitiu de tornar a iniciar tot aquest procés que és notificar veí per veí com queda cadascuna 
de les seves finques i un cop hagi passat fer les exposicions públiques, i un cop passats tots 
aquests terminis tornar a notificar individualment les quotes que li pertoquen a cadascun d’ells 
i les percepcions que han fet una gran majoria de veïns. Aquesta penso que és una noticia 
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important, això també es va explicar en una assembla i jo penso que hem tornat a donar un pas 
important a Sant Pau. Hi ha alguna cosa a dir o  ho volen dir al final! 
 
Els següents dos decrets, fan referència als esdeveniments que han passat al Palau dels 
Comtes, o cal Comte com seria més ben dit, i per tal de centra el tema jo he fet també un 
informe del qual en faré lectura a fi i efecte de marcar el tema segons el nostre criteri 
d’aquesta situació i si els sembla bé passo a la seva lectura: 
 
“Entre agost de 1989 i mitjans de 1990, els propietaris del Palau dels Comtes, la família de 
can Mussordo, van oferir a l’Ajuntament de Centelles la compra de l’edifici, però no hi va 
haver acord. Va ser en aquest moment que van oferir-lo als actuals propietaris. 

Així, l’any 1990 Inmobiliaria Castillo Centelles SA (posteriorment Palau Comtal de Centelles 
SL) va comprar la finca amb l’objectiu de fer-hi el propi projecte que consistia en fer-hi 
habitatges per a la família i l’arxiu familiar. En aquells moments hi havia deu llogaters i la 
propietat va començar a fer plets per a treure’ls. Cal fer notar que només van guanyar un dels 
plets i que, per tant, van haver d’indemnitzar o pactar amb els llogaters. 

Van anar passant els anys i va arribar un moment en què l’Ajuntament va plantejar comprar el 
pas i els horts per fer un accés que connectés el centre amb al sector de l’entorn del carrer de 
Sant Josep i el carrer Diagonal, i per tal de fer-hi un aparcament per a la remodelació del 
centre. Aquesta compra del pas i dels horts es va formalitzar el 21 d’octubre de 2004. 

Paral·lelament, la propietat es mantenia en el seu projecte, es comprometia a arreglar la 
façana i a no voler cap llogater. Malgrat això, la propietat ha utilitzat la finca per a altres tipus 
d’operacions financeres que no vénen al cas i que han provocat alguns embargs a la finca. 

Amb el Pla de Barris, des de l’Ajuntament vam plantejar comprar i adquirir la finca per a 
rehabilitar el centre i fer-hi un nucli econòmic. La propietat va fer una oferta de tres milions 
dos-cents mil euros i també demanava un document on constés que l’Ajuntament estava 
interessat en la compra. Personalment vaig pensar que hi havia alguna cosa amagada, ja que 
aquest document s’havia de presentar a La Caixa. No hi vaig accedir pensant que era un gest 
poc elegant per part de la propietat i vaig fer una carta, amb data 22 de desembre de 2010, 
dient que l’Ajuntament podia tenir interès en adquirir el Palau dels Comtes per tal de donar-li 
un ús que beneficiés el municipi per un valor màxim de nou-cents cinquanta mil euros, segons 
la valoració del personal tècnic i tenint en compte la situació del mercat i l’estat de 
deteriorament de l’edifici. Aquesta carta va provocar un enfrontament dialèctic amb la 
propietat, la qual cosa em reafirma les seves intencions no gaire elegants. 

Cal destacar, a més, que des de 2012 fins al 2017 l’Ajuntament de Centelles no va poder fer 
cap oferiment de compra del Palau dels Comtes, donat que el Pla de Barris estava congelat, i 
es va imposar el pla d’estabilitat pressupostària que ens té absolutament lligats de mans i peus 
als ajuntaments. Malgrat això, l’Ajuntament de Centelles va requerir el manteniment de 
l’edifici, ja que n’és la responsable la propietat, Palau Comtal de Centelles SL, i la seva 
representant, Maria Rosa de Llanza, però fins al moment només hi han fet les coses 
imprescindibles, posant puntals i fent les intervencions justes. 

Recentment, i un cop desencallat el Pla de Barris, el 3 d’abril de 2017, vam tornar a posar 
preu i oferir, per carta, la compra de l’edifici per un valor de 850.000 euros, d’acord amb les 
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valoracions del personal tècnic. Aquesta oferta anava adreçada a què si hi havia un principi 
d’acord de la propietat es podria començar a plantejar primer en el si del plenari de 
l’Ajuntament i després a través d’un procés participatiu a la població, tal com m’havia 
compromès diverses vegades. Passat un mes, el dia 8 de maig, i després de no haver rebut cap 
tipus de resposta, vam donar per entès que no hi estaven interessats i, per tant, vam deixar 
sense efecte l’oferta, entenent que no tenien cap interès en què l’Ajuntament fes aquesta 
compra dins els cànons normals de mercat. 

Per altra banda, s’ha de tenir en compte que fa més d’un any i mig que hi ha un rètol de venda 
i des de llavors ningú ha vingut a demanar legalment com estava aquesta finca i què s’hi podia 
fer. 

Dos dies després, el dimecres 10 de maig a mig matí, es va ensorrar la part central de la 
teulada de la façana del carrer de l’Hospital, on anteriorment ja havia passat en dues ocasions. 
El personal tècnic de l’Ajuntament va anar-hi per a observar l’abast de l’esfondrament de la 
teulada, que havia arrossegat dos sostres, caient tot a sobre la volta i afectant la zona del bar 
que hi ha a la planta baixa. Immediatament es va tancar el pas pel carrer de l’Hospital com a 
mesura de prevenció i es va fer el Decret 69/2017 de desallotjament del bar, que és l’únic 
llogater que hi ha actualment, i s’instà a la propietat que actués. 

Seguidament, davant les possibilitats reals d’altres esfondraments, es va fer una inspecció en 
dron, es va entrar a dins amb un representant de la propietat per a veure’n l’abast i fer-ne la 
valoració tècnica, i es va habilitar un camí alternatiu al carrer de l’Hospital. 

L’endemà, el dijous dia 11 de maig,  l’Ajuntament va començar a treballar per a poder donar 
pas pel carrer de l’Hospital fent un sostre a tot aquest tram del carrer afectat, fet que permetria 
a persones i vehicles, imprescindibles, passar amb seguretat. Així mateix, també va instar la 
propietat (Decret 71/ 2017) a fer la reforma immediata del Palau dels Comtes per tal que no hi 
entrés aigua i a presentar el projecte de rehabilitació de l’edifici. Al migdia la propietat va 
enviar un correu electrònic dient que, després de la visita realitzada, procedirien a fer els 
arranjaments necessaris (retirada de la runa, enderroc de les zones malmeses i de les parts del 
sostre necessàries, formació d’una coberta provisional per a evitar l’entrada d’aigua i la 
col·locació de xarxa anticolom). 

Primer de tot cal destacar que la propietat i el seu representant legal és l’única responsable del 
manteniment de l’edifici i que l’Ajuntament ha de vetllar per la seguretat de les persones. En 
segon lloc, aquest edifici té la volumetria catalogada com a Bé Cultural d’Interès Nacional 
(BCIN) des de 1949 i la resta no està catalogada. 

No cal dir, però, que mantenir els edificis en perfectes condicions té la seva complexitat i 
aquest n’és una prova; la situació econòmica del moment i la voluntat de la propietat ho fa 
difícil, ja que el que volen és treure rendibilitat, que nosaltres entenem legítima però sempre 
dins d’uns paràmetres lògics i del mercat del moment. 

S’ha de tenir en compte que l’Ajuntament no es pot fer càrrec de tots els edificis emblemàtics 
del poble, ja que la mateixa consideració és a can Gaudí, ca l’Aguilar, Pratmarsó, can 
Domingo, entre molts d’altres. Tots ells signifiquen molt per la història del nostre municipi i 
tots tenen els seus elements particulars que els fan irrepetibles. 
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Per tant, com Ajuntament, penso que hem de vetllar per la seguretat de les persones, vetllar 
perquè la propietat faci els arranjaments necessaris per tal que l’edifici no amenaci cap perill i 
estigui en les òptimes condicions possibles de manteniment i esperar que la propietat hi doni 
l’ús que sempre ha dit que hi volia donar, ja que pel que es veu no està interessada en les 
altres vies, tot i que faci notes de propaganda en altres sentits.” 

Moltes gràcies. Aquesta és l’opinió meva sobre tot aquest afer del Palau de cal Comte. Si hi 
ha alguna cosa a dir! 

Alfons Giol intervé: Evidentment, clar que s’ha de dir alguna cosa. Aquest és un tema que en 
aquest moments desvetlla inquietud a la població, ens sembla que ens mereixíem l’explicació 
que acaba de fer el senyor alcalde, agraïm aquesta informació, també dir que l’hauríem agraït 
des d’un primer moment i l’hem reclamat sempre. És a dir, que quan ja s’intuïa, es preveia  
que aquí hi podia haver una adquisició o una repetició dels problemes que al llarg dels anys a 
mostrat aquest edifici i la voluntat d’una propietat que ja l’acaba de descriure correctament el 
senyor alcalde, nosaltres vàrem dir aquest és un tema molt important i ens agradaria no haver-
nos d’assabentar per la premsa que hi ha hagut un problema, o que s’ha comprat, que s’ha fet 
alguna actuació que ens sembla que té una importància rellevant també pel futur de la 
població i nosaltres som part de la representació d’aquest poble que vetlla també pel seu futur, 
ens agradaria estar informats de manera prèvia a tot això que ens acaba d’explicar el senyor 
alcalde. Dit això, hem de dir que estem davant d’una situació, que com hem dit abans, genera 
molta inquietud entre els veïns de Centelles, el nostra plantejament en aquests moments no és 
blasmar l’acció municipal, no volem fer sang d’aquesta acció, tot i que hi ha molt elements 
que ens desvetllen molts dubtes. Ens volem sentir al costat del govern municipal en un tema 
que és molt important per Centelles, volem mostrar la nostra conformitat per donar un cop de 
mà per tot el que faci falta, entenem que és una situació molt complexa, el Sr. alcalde segur 
que s’ha descuidat molts detalls que la fan encara més envitricollada. Per exemple totes 
aquestes càrregues que ell ha explicat que s’han anat posant sobre l’edifici, vàrem demanar 
que se’ns permetés intervenir compartint tota aquesta informació que avui s’ha donat però 
com veiem no ha estat possible. L’esfondrament de l’edifici ho ha trastocat tot, ha avortat com 
acaba de reconèixer el senyor alcalde una compra que es dibuixava des de la modificació dels 
objectius de la Llei de barris i ha posat de manifest en quin estat autèntic està l’edifici declarat 
Bé Cultural d’Interès Nacional i que no ha estat conservat en els últims anys, i això és una 
evidència. D’aquesta situació n’és responsable la propietat, òbviament, però també si 
aprofundíssim també veuríem que l’acció pública hauria pogut ser més eficaç. En tot cas, no 
volem aprofundir sobre això, perquè crec que hauria de ser objecte d’una solució que 
pactéssim i que hauríem de posar sobre la taula tots els grups polítics de l’Ajuntament. Per 
nosaltres la situació actual posa al descobert, mai millor dit, ens ha caigut i per tant ens ha 
posat al descobert i ens permet també analitzar el nostre passat llunyà més pròxim, hem de dir 
que Centelles és Vila comtal i això vol dir coses, no estem d’acord amb el que acaba de 
manifestar el senyor alcalde que hi ha edificis emblemàtics que es mereixen el mateix 
tractament que el Palau dels Comtes, no és així! El Palau dels Comtes té una significació 
arquetípica pels Centellencs, és un emblema de la nostra societat local i per tant per això ha 
estat declarat Bé d’Interès Nacional, i d’altres no ho han estat, i per això, per nosaltres, quan 
revisem que és el que s’ha de fer amb aquest edifici no podem deixar de banda el que és el 
nostre passat i per tant s’ha de tenir en compte això a l’hora de ficar-nos-hi. També hem de dir 
que el plantejament urbanístic d’aquesta peça tan emblemàtica no s’ha tractat el nostre 
entendre correctament, no incidirem sobre això perquè torno a insistir això hauria de ser 
objecte de la solució global del problema que ens agradaria que es plantegés amb el cúmul de 
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les forces polítiques d’aquest Ajuntament i fer-hi les nostres aportacions perquè creiem que hi 
ha eines en el plantejament urbanístic que ens permetrien resoldre aquesta situació amb una 
miqueta més d’elegància. També, evidentment, del que parla aquest passat és del 
manteniment deficient d’aquest edifici, en aquí les ordres d’execució que l’Ajuntament 
provablement hauria d’haver anat posat en marxa, doncs, també, hauria estat un motiu perquè 
potser no arribéssim en aquesta situació. I finalment també posa en situació que la decisió de 
l’equip de govern era l’adquisició tal i com el Sr. alcalde acaba de reconèixer i ja es dibuixava 
a la Llei de barris, això pel que fa al passat. Pel que fa al nostre present, no ens podem estar de 
dir que tenim un bé preuat, però que no sabem que n’hem de fer, cal ser contundents en el 
tema de la seguretat el senyor alcalde ha posat de manifest i que només hauria faltat que 
l’Ajuntament no hagués reaccionat amb la celeritat i l’eficàcia que ens ha demostrat. Ara bé, 
nosaltres diem n’hi ha prou amb una ordre d’execució que ha dictat l’Ajuntament? Algú pot 
pensar que la propietat la complirà? Les expectatives que tenia de compra de l’edifici i el que 
ha de valdre aquest arranjament que li demanem. Ens hem plantejat la declaració de ruïna 
d’aquest edifici? El senyor alcalde això no ho ha esmentat en cap moment, tenim eines 
urbanístiques de disciplina, de control, en un immoble declarat Bé Cultural d’Interès 
Nacional, i nosaltres ens sembla que s’hi ha d’aprofundir. Ja anem acabant, eh! També posa 
de manifest el que acaba de passar, quin pot ser el nostre futur. He parlat del passat, parlo del 
present, amb totes les dificultats que manifesta, amb tots els problemes de seguretat que en 
aquests moments són evidents, amb tota la inquietud veïnal de la gent que viu en aquell espai, 
la gent que utilitza habitualment aquell espai, però deixem això de banda i diem: Nosaltres 
volem seure a la taula amb l’equip de govern per plantejar solucions a aquest problema i diem 
i el nostre futur, estem davant, per nosaltres, d’un objectiu de poble, cal definir un full de ruta 
entre tots i seguir-lo un cop analitzada la situació des del punt de vista tècnic, social, cultural i 
econòmic, per aquest ordre; torno a repetir: tècnic, seguretat és evident; social, el poble i té 
alguna cosa a dir i tot el poder surt del poble; cultural, que té un interès cultural rellevant  i 
econòmic, el senyor alcalde s’ha referit exclusivament a raons econòmiques i per nosaltres 
aquestes són l’últim motiu que ens ha de fer moure en aquest tema. Cal informar sobretot i 
abastament a la població i tal i com ha dit també el senyor alcalde muntar una consulta sobre 
el futur d’aquest immoble; per nosaltres això ara és absolutament essencial. L’Ajuntament de 
Centelles per nosaltres no ha tingut clar quin era l’objectiu, l’haurem de coordinar 
políticament tots els grups municipals i demanar la opinió al poble i en funció de tot això 
decidir. Per nosaltres, tenim una oportunitat i l’esfondrament del Palau dels Comtes posa de 
manifest moltes coses que fins ara han estat en el llim de les converses de despatxos, de 
negociacions que el senyor alcalde ens va dir des del primer moment que eren complexes i 
que, ho admetem, segur que no poden ser fàcils, però en aquest moments se li ha de dir a la 
propietat que també hi ha altres maneres de veure-ho a dins de Centelles, que també hi ha 
altres forces polítiques que també s’han incorporat a l’Ajuntament, que no estem disposat que 
els centellencs paguin n’hi un euro més per una cosa que no val el que diu la propietat, que hi 
ha eines en la legislació urbanística, com ara, l’expropiació, o fins i tot, si el poble ho 
decideix, decidir que aquest espai no té valor i que s’ha de enderrocar si es que així ho marca 
un expedient de declaració de ruïna i el Departament de Cultura de la Generalitat ho veu de la 
mateixa manera i que segurament els podíem convèncer si és així. Amb això vull dir, que 
ARAJUNTS es deixa en mans del que decideixi el poble. Nosaltres tenim una idea molt clara 
sobre això, nosaltres creiem que Centelles hauria de prendre el seu Palau, igual que els 
Bolcheviques en el seu dia varen prendre el Palau d’hivern o com la Bastilla que van prendre 
els Francesos al 1789, Centelles hauria d’enderrocar un símbol del seu sotmetiment a una cosa 
que encara sembla que té arrels a la nostra Vila. Amb això estem llençant una sèrie de 
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preguntes a l’aire, però també de realitats que per nosaltres no es poden menystenir. Ens teniu 
a la vostra disposició, tenim ganes de donar un cop de mà, sabem que és el que ha passat, 
quina oportunitat tenim i quines són les possibilitats que tenim si ho fem entre tots i, a més, ho 
plantegem amb contundència, no n’hi ha prou en ser contundents en tema de seguretat sinó 
que s’ha de ser contundent amb els forts i entendre també el que demanen la gent del carrer, 
que en aquest cas són els febles però que en aquest cas per mi no ho són. En tot cas, aquest és 
el nostre plantejament general, no volem entrar al fons en algunes de les qüestions que 
segurament al llarg d’aquest anys l’Ajuntament podia haver inserit amb més eficàcia i amb 
més contundència. Tampoc diem que aquest edifici s’hagi de comprar amb les condicions que 
té en aquests moments en l’actualitat i per tant estem en això, disposats a asseure’ns i ha 
parlar-ne per donar un cop de mà. Moltes gràcies. El tema de Sant Pau, Sr. alcalde vol que en 
parlem ara o ho deixem per després? 

Intervé l’alcalde: Inaudible 

Intervé Josep Paré, regidor d’Hisenda: Bé, jo crec que en dos mesos hi ha situacions que han 
canviat i per tant quan nosaltres en el Ple passat parlàvem del Pla de Barris i parlàvem de la 
compra del Palau, doncs, la informació que posàvem sobre la taula i el treball que obríem en 
els diferents grups de l’oposició a dia d’avui és un pel diferent. I per tant, jo crec que quan 
l’alcalde aquesta setmana va plantejar en el grup fer l’escrit que ha fet i tot el treball que ha 
suposat van pensar que no només era encertat sinó que era fer el que ha passat, que és fer un 
punt i seguit en aquesta actuació i a partir d’aquí es veurà, però també és important deixar 
constància de tot el que hi ha. Respecte que la situació actual genera inquietud, evident, 
genera inquietud a nivell de seguretat i després el Sr. Castells ja entrarà en detall de totes les 
actuacions que s’han fet perquè entenem que més enllà del que ha passat és un element ubicat 
en un punt de connexió de mobilitat d’aparcament, molt pròxima a un centre escolar, en el 
centre, i per tant jo crec que (inaudible) s’ha emportat des de Governació s’han d’explicar i 
s’han de posar en valor, i més enllà dels veïns que pateixen les molèsties per la ubicació que 
té les molèsties són molt més àmplies i, per tant, també s’ha de posar els diferents temes. 
Dubtes de gestió, vostè parlava del passat, si ens remuntem al passat de l’època Comtal han 
passat molts anys, si ens remuntem al passat de quan l’Ajuntament el va comprar i el va 
adquirir la propietat actual, doncs, segurament sí en aquell moment l’Ajuntament l’hagués 
comprat el desenvolupament del municipi hagués sigut un altre amb la mancança de serveis 
que hi havia en aquell moment i en tot cas la propietat el va adquirir amb una idea, les accions 
que va anar prenen amb els diferents propietaris, doncs, varen anar en aquesta línia, vol dir 
que, posar en dubte la gestió dels diferents equips de govern que han conviscuts en els 
diferents anys amb les mesures que ha anat prenent la propietat també s’ha d’entendre i 
acceptar que els propietaris tenien una idea que van portar-la a fons com demostra tota la 
gestió dels llogaters que hi havia en el moment que ells van comprar i per tant jo crec que amb 
això s’ha de ser molt rigorós. Respecte de posar-se al costat de l’equip de govern, crec que 
això és d’agrair moltíssim i respecte a l’estat real de l’edifici, no podem oblidar que és privat i 
el que és molt important és que a dia d’avui el que passa a ser una necessitat és saber realment 
en quin estat està aquest edifici. Vostè parlava si s’ha de declarar en ruïna o no, tot té 
avantatges i inconvenients i el que farem és fer un estudi patològic de realment com està 
l’immoble i evidentment a través dels serveis jurídics de la casa es valorarà les diferents 
opcions. Vostè parla que està al descobert, està al descobert per tercera vegada i a part en el 
mateix espai hi ha hagut tres esfondraments i que les diferents reparacions que s’han fet 
s’acaben ressentin i la de dia d’avui és la que té més rellevància per la magnitud de l’esvoranc 
com s’ha pogut veure en les mesures que ha comentat el Sr. alcalde. De BCIL n’hi ha d’altres 
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i a la pròpia plaça n’hi ha d’altres, n’hi ha uns que té uns propietàries que estan fent un 
manteniment i en fan un ús, hi ha hagut uns altres propietaris amb un edifici annexa com és el 
Palau que per capacitat, per interès o pel que sigui, n’han fet un altra i, per tant, amb això no 
ho podem oblidar-ho. El que vostè plantejava de si s’ha de comprar, a qualsevol preu no. Per 
tant, amb les gestions que s’han fet fins ara la propietat sempre havia tingut unes expectatives 
de valor de l’immoble molt per sobre del que tècnicament estan validades i l’exemple clar és 
que els preus que han sortit aquests últims dies pels diferents  mitjans no tenen res a veure 
amb la proposta que ells havien plantejat fa dos o tres anys enrere quan van aparèixer els 
cartells de la venda. El poble té l’edifici a la plaça, però en tot qui té la propietat de l’edifici 
no és ni el poble ni molt menys aquest Ajuntament i per això li plantejava tots els estudis que 
es faran a l’entorn de l’immoble per veure realment quines possibilitats hi ha es seguiran fent 
totes les mesures de seguretat. Respecte al futur, jo crec que en l’últim Ple vostès no varen ser 
tan clars, a mi quan parla de prendre i enderrocar, hi ha opinions per tot i  si em permeten una 
petita broma, aquests dies a les xarxes socials i parlant amb diversa gens del poble, doncs, fins 
hi tot hi ha diferents voluntats, des de gent que pensa que si no hi hagués el Palau hi hauria 
unes vistes molt diferents de la plaça, és una visió respectable; hi ha altra gent que pensa que 
hauria de ser de l’Ajuntament i aquí segurament els usos que són els que nosaltres ens havíem 
ideat en l’entorn econòmics i socials és amb el que segurament tindria més sentit, però també 
no podem negar que hi ha altres edificis en el poble i en altres llocs que la propietat privada ha 
sigut capaç de trobar inversors o ells mateixos de donar-hi rendibilitat i hi ha donat usos 
econòmics, socials en diferents entorns i que han acabat sent igual de vàlids pel poble, per 
l’edifici i per tant jo crec que les tres opcions s’han de respectar i el resultats dels estudis que 
es prenguin a partir d’ara seran molt rellevants així com l’actitud de la propietat. Jo crec que 
en Miquel ho ha dit i és un tema per deixar molt clar fruit de l’últim Ple aquest Ajuntament 
manifesta amb una quantitat concreta la voluntat de comprar l’edifici, transcorren els dies i la 
propietat no dóna resposta i per tant l’Ajuntament retira l’oferta i al cap d’un o dos dies, 
doncs, passa el que passa. Per tant, aquí la propietat també ha de moure amb les informacions 
que ha mostrat sembla que volen tenir la iniciativa i per tant tècnicament el que s’ha de fer 
(inaudible) seguretat i si la situació canvia no es pot fer. Respecte a la consulta, no podem 
oblidar que quan vostè parla de prendre, en el dia d’avui hi ha drets i deures sobre els 
immobles per tant això és un tema que s’ha de tenir molt present i respecte a la consulta s’ha 
de tenir més informació del que hi ha ara. Nosaltres en molts moments ho havíem parlat de sí  
portàvem una consulta de si realment el Palau es tenia de comprar o no, però en el supòsit cas 
que  en la consulta es digués que sí i la propietat no volés vendre s’haurien generat unes falses 
expectatives que no només no beneficiarien a ningú sinó al contrari. Respecte a l’expropiació, 
l’expropiació és una mesura que nosaltres tenim, igual que hi ha altres mesures urbanístiques, 
però després el preu ja no el fixa una negociació sinó que el fixen uns altres mecanismes i 
malauradament i amb això jo crec que tant el Sr. Bergés com el Sr. alcalde podrien entrar en 
detall d’experiències anterior que hi ha hagut i en aquest Ajuntament les experiències que hi 
ha hagut en expropiacions no han estat favorables, al contrari els preus que s’han acabat 
pagant han estat desorbitats i  nosaltres enteníem que les negociacions que havíem fet i el preu 
que s’estava plantejant era acceptable i a partir d’aquí ja es veurà, jo el que si li demano en 
nom de tot l’equip és la voluntat o la mà estesa a l’equip de govern es respectarà, jo crec que 
en les mesures de seguretat es va informar i de tot el que es vagi fent se’ls tindrà al corrent i jo 
l’únic que els demanaria és que no generi falses expectatives, jo crec que una part important 
dels centellencs, entenem que el Palau dels Comtes s’hi tingués un ús social amb mescla de 
usos econòmics l’Ajuntament pogués tenir, sinó tota, una participació important en la 
propietat d’aquestes segurament seria molt bona solució, però com li deia hi ha altres mesures 
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i possibilitats que potser el temps acabarà demostrant que eren iguals d’encertades i és amb el 
que treballarem.  

Intervé Miquel Arisa: Moltes gràcies. Vostè si us plau! 

Intervé Dolors Calm: La gestió del Palau Comtal per part d’aquest Ajuntament ha estat 
nefasta. Així de clar i català. Ens podríem haver posat a comptar quantes vegades ho hem dit 
en Ple, però tampoc serviria de res. Doncs bé, s’ha esfondrat. El que és inversemblant és que 
modifiquessin la quantitat per la compra del Palau Comtal en el Pla de barris, sortint a la 
premsa local i comarcal, i que en un Ple de fa molt poc es va parlar de la seva compra  i 
davant de la nostra advertència del possible esfondrament vostè va contestar calma, molta 
calma. Doncs ha passat el que era més que previsible. Això si,  titulars i més titulars a la 
premsa, quants en portem ja? I la veritat és que vostè no ha tingut mai la intenció de comprar 
el Palau, ja que si hagués estat així, haurien d’haver vetllar per el seu manteniment. Anar 
enviant requeriments fets d’un copiar i pegar no és la manera de demostrar un interès real. No 
s´ha vetllat suficientment, perquè amb disputes, embargaments i contenciosos que han acabat 
anant en contra els Centellencs hem perdut l’oportunitat de: primer, conservar un edifici 
històric per centelles, un BCIN (responsabilitat també de l’Ajuntament) i segon, arribar a un 
bon acord de compra  pels centellencs. Ara fem un Decret 71/2017 requerint que amb 15 dies 
s’ha d’aportar informe tècnic del seu estat, refer teulada, treure runa, demanar permís d’obres 
i amb el termini d’un mes cal presentar un projecta que contempli la restauració. I 
l’incompliment de multes coercitives. En fi, que la conservació del Palau és d’ara que s’ha 
esfondrant. Hi havien molts més camins per no haver arribat on estem. És evident que la 
propietat és la primera responsable de la seva conservació, però vostès també tenen la 
responsabilitat que aquest BCIN estigui en les condicions que està i donem gràcies a Déu que 
no hagem hagut de lamentar cap desgracia, que donades les condicions podia haver estat així. 
Ah! i ara fem unes obres, suposem que necessàries, però que ens deixaran una imatge del 
centre de Centelles molt i molt lamentable i que segons vostès es fan amb la previsió que hi 
estaran molt de temps. Per cert, què ens costarà als centellencs i centellenques tot el muntatge 
per una gestió deficient, a part del que ja portem gastat ? No serà que tot plegat ens costarà la 
diferència per la que s’estan barallant? Si vostès haguessin tingut ganes de comprar-lo, ja  
faria temps, com ja els hem demanat varies vegades, que tindrien un pla econòmic, un pla 
d’usos i un procés participatiu a la població fet. Han pensat, cosa poc probable, però que 
l’edifici el pogués comprar un Xines o un Jeque etc. En fi la gestió més malament impossible¡ 
Com sempre ha passat amb la seva gestió de govern no té cap planificació ni ambició de 
poble., necessitem aires nous a centelles, això per una banda. Llavors també voldria dir per les 
coses que vostè ens ha dit, primer diu que s’havia d’arranjar una façana, jo li recordo que 
vostès varen fer un contracte on deien que una part dels diners que varen pagar pels terrenys 
de l’aparcament havien d’anar destinats a arranjar la façana, però resulta que no posava 
quantitat, vol dir que aquests senyors amb mig euro gastat ja complien, vull dir que el 
problema era no haver fet un contracte en condicions. Després també ens ha dit que no 
l’havien pogut compra pel tema del Pla de barris, una cosa és comprar i la conservació! El Pla 
de barris crec que no impedia conservar-lo. Llavors ens ha parlat d’altres edificis, però no 
compari perquè els altres edificis la majoria d’ells estan conservats i després jo sentint els seus 
arguments i sentint la propietat no tenen res a veure uns amb els altres, es contradiuen 
totalment, jo no sé qui té raó però si vostè hagués set més participatiu, més transparent i ens 
haguessin anat dient com anaven les coses i hi haguessin hagut ganes de comprar potser ara 
estaríem informats i podríem tenir la pròpia opinió.  
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Josep Paré intervé: Jo crec que el Sr. alcalde amb les explicacions que ha fet, la majora de 
preguntes i qüestions que vostè planteja ja se’ls dóna resposta. Jo crec que vostè en altres 
plens, ha posat en dubte la gestió en la compra del pas, al final en un dels últims plens, 
l’alcalde ho va dir, es pot dir que ha sortit mes o menys car amb l’evolució dels anys però si 
ho mirem en el conjunt ha estat una compra optimitzada a nivell de cost pels centellencs molt 
baix i jo crec que això no es pot oblidar, més enllà dels petits matisos que vostè en plens 
anteriors ja ha anat entrant i ja està més que explicat en aquest plenari. Respecte a 
l’esfondrament, ja ho he dit abans, no n’hi ha hagut només ara sinó que ja n’hi ha hagut 
d’altres elements i som els primers que hem requerit i hem vetllat pel manteniment, però el 
que no es pot oblidar que és una propietat privada i per tant l’Ajuntament l’ha de respectar. 
Per tant, en això tot el que es digui al respecte s’estarà mentint, i és més tots els elements que 
hem tingut que fer els tenim embargats a la propietat perquè precisament hem hagut  
d’assumir les despeses nosaltres i repercutir-les a posteriori amb el que això ha suposat i això 
demostra l’actitud que ha tingut de poc respecte la propietat respecte al conjunt dels 
centellencs. Respecte al Pla econòmic, n’hi ha, tenim valorat quan val la rehabilitació, tenim 
valorat quan valen els equipaments i quan vàrem plantejar en l’últim Ple la compra es perquè 
són elements que tècnicament si ha anat treballant, s’han valorat diferents usos, a dia d’avui 
també hi ha un Pla d’usos fruït de descartar altres opcions pel context del municipi, pel 
context d’edifici, per tant, són dos elements que hi són i que són vigents. Respecte a la 
participació, ho he dit als companys d’ARAJUNTS, n’hi ha d’haver, n’hi haurà d’haver, però 
n’hi ha d’haver quan les coses estiguin més clares per evitar generar falses expectatives. 
Respecte a qüestionar l’interès de l’equip de govern en compra el Palau, jo crec que l’exemple 
més clar és el preu, el preu inicial que havia plantejat la propietat realment no té res a veure 
amb el que havia plantejat a dia d’avui i això no és fruït de l’esfondrament ni és fruït de que 
s’hagin llevat un dia veient una altra cosa, és fruït de totes les reunions que hi ha hagut, de tot 
el treball que s’ha fet i que precisament si nosaltres havíem posat sobre la taula una xifra hi 
havíem negociat amb la Generalitat una modificació del Pla de barris era perquè enteníem que 
era una opció que estava prou treballada perquè pogués desencallar-se i precisament per això 
vàrem retirar l’oferta a principi d’aquest mes de maig perquè enteníem que l’actuació que 
havia fet la propietat no s’avenia amb les converses que hi havia hagut. Però ja li dic, si vostè 
analitza el preu i l’evolució que ha tingut, veurà el preu que nosaltres plantejàvem, veurà que 
no és tant diferent i que no només demostra que no només hi ha hagut interès i que els treballs 
que hi ha hagut han sigut molts. A partir d’ara, la propietat ho ha deixat molt clar que són ells 
que ho voldran rehabilitar, són ells els que buscaran opcions privades. Nosaltres no estem en 
contra de res, és més, hem defensat que si ells trobaven un comprador era una opció lícita per 
ells com a propietat i per nosaltres com a municipi i com a conjunt i evidentment el que 
tindrem sempre l’opció, amb això també ho vull deixar clar, que el primer que podrà comprar 
aquest edifici serà la Generalitat, el segon serà l’Ajuntament i en el cas que tots dos renunciïn 
a optar al dret de compra finalment serà la possible propietat privada que el vulgui comprar i 
el vulgui destinar a usos, que com he dit abans serien respectables i podrien generar valor i 
activitat en el centre de la Vila en un edifici rehabilitat, que és en el dia d’avui el que ens 
preocupa a tots. 
 
Intervé Dolors Calm: Si tenen estudis i tot el que vostè diu, el que és lògic és que ho participi, 
ja que fa temps que ho estem demanant, això s’agrairia ja que és transparència. Jo tinc entès 
que varen retirar l’oferta el mateix dia de l’esfondrament i ara ens estan dient que ho varen fer 
a principi de maig i jo no ho tinc entès així. No ho sé! I ens dirà el cost de les obres que es fan 
ara? Si us plau.  
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Josep Paré intervé: El tema de les obres ja he dit que el Sr. Castells intervindrà i explicarà tot 
el procés de garantir la seguretat que s’ha fet. Respecte a tots els projectes que tenim, són 
projectes sobre una propietat que a dia d’avui no és nostra i fins que aquesta situació no canviï 
no es plantejarà, entre altres coses, perquè el pla d’usos, ho vàrem comentar en el Ple anterior, 
entenem que és un dels elements que ha d’anar a participació i per tant, més enllà del treball 
que hagi fet, es per poder-hi anar amb una proposta concreta i treballada però que no som els 
únics que hem de tenir la paraula en un tema tant important com és en el cas que sigui públic 
quina utilitat se li dóna.  
 
Dolors Calm intervé: Quan es va retirar l’oferta de compra? 
 
Intervé Josep Paré: Jo crec que es va retirar un dilluns amb registre de sortida i l’esfondrament 
va ser un dimecres o un dijous, va ser dintre de la mateixa setmana. 
 
Intervé Dolors Calm: Això ho deuen tenir documentat? 
 
Josep Paré intervé: Evident. 
 
L’alcalde intervé: Vostè té alguna cosa a dir? 
 
Intervé Víctor Barquer: Bé. Jo crec que el baixar d’aquest món ideal en el qual esteu i ens 
centrem en les condicions materials de les quals ens trobem, parlarem ara, si s’ha fet o s’ha 
deixat, si s’ha pogut fer o no s’ha pogut fer, això està a la història i per tant cal deixar-ho aquí. 
El que és important és veure que cal fer, que cal fer i com ho hem de fer. Bàsicament, 
nosaltres entenem que tenim unes situacions que són les següents: per una banda, és una 
situació que és complexa, però alhora ens dóna una oportunitat, com ve apuntava el company 
Giol, ens dóna una oportunitat important i després explicaré el perquè. El que és important és 
que, això és una cosa molt clara, la prudència aconsella no comprar  i jo crec que això està 
claríssim i això tots ho tenim clar. L’expropiació seria una via, però és de difícil justificació, 
no crec que en aquest poble faltin prou elements o prou edificis per la qual cosa difícilment 
una expropiació podria ser acceptable, identificable, millor dit. Per tant, per passa? Per altra 
banda, tenim el propi procés d’acceleració de les patologies d’aquest edifici ens impedeix de 
fer alguna cosa, no podem esperar a què la propietat decideixi o no decideixi, hem de prendre 
una decisió. Després aquesta decisió, i aquí està i on rau jo crec la clau de tot i és l’oportunitat 
que tenim, ja passa més enllà de ser una decisió presa en un òrgan col·legiat com és el Ple, és 
una decisió que ha de prendre el poble, això vol dir no del procés de participació de què es 
farà d’això sinó que és el que s’ha de fer en el Palau! S’ha de comprar? S’ha d’expropiar? 
S’ha de declarar estat de ruïna i buscar-lo?  Segurament l’estat de ruïna hi és, jo crec que més 
del 50% del cost de rehabilitació hi està, però clar ha de ser el poble el que ho decideixi, 
nosaltres tenim responsabilitat moral per poder-ho fer sols, malgrat siguem responsables i 
siguem electors per part del poble. Per tant, jo el que proposo que es posi en marxa un procés 
de participació real, on es concreti en una consulta, ja que hi estem posats i agafem 
embranzida de la que vindrà el setembre, fem-ho i que el poble decideixi que s’ha de fer. S’ha 
d’expropiar? S’ha de declarar estat de ruïna? S’ha de comprar? El que sigui, però que ho 
decideixi el poble. Nosaltres hem de passar aquesta responsabilitat, no ens correspon aquesta 
responsabilitat, per la qual cosa hem de deixar de banda el que s’havia fet i el que s’hauria de 
fer, segurament hi haurà coses positives i coses negatives, estem d’acord, i segurament si en el 
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seu moment el govern que hi havia anteriorment hagués fet els seus deures, doncs, 
segurament ara no tindríem aquests problemes, però no ho van fer i les conseqüències són les 
que hi ha, però no cal estar contínuament traient i retraient el fet que l’altre ho està fent 
malament, es tracta de donar solucions, el poble està esperant solucions perquè sinó us dic una 
cosa es posarà en marxa una plataforma i apretarà, quan es posi en marxa aquesta plataforma i 
apreti ja veurem que farem nosaltres i per tant jo us convido a tots a què es posi en marxa un 
procés de participació per decidir que s’ha de fer en el Palau dels Comtes i que ho decideixi el 
poble, no el Ple.  
 
Intervé l’alcalde: Bé, en primer lloc, agraeixo la seva intervenció perquè evidentment planteja 
els temes que estem absolutament d’acord, és difícil està d’acord vostè i jo, però en aquest cas 
estem absolutament d’acord, perquè penso que les coses s’han de plantejar en el moment que 
passen i s’ha de donar respostes adequades en el moment que passa i per tant, per tal de fer tot 
el que vostè diu, el primer que s’ha de fer és un estudi patològic de l’edifici, perquè, 
evidentment, això és una inversió de tal magnitud, siguem clars, que, evidentment, no podem 
hipotecar les arques municipals amb una inversió en la qual els propers governs que vinguin 
s’hi sentiran lligats de mans i de peus. Per tant, el que jo sí proposo, perquè estic d’acord amb 
vostè, és primer, que es faci l’estudi patològic de l’edifici que ja s’ha demanat i segon, un cop 
tinguem l’estudi patològic i que sapiguem exactament en quin estat estem de l’edifici i a partir 
d’aquí plantegem fer un procés participatiu. Per què un procés participatiu? Perquè s’ha 
d’explicar bé, s’ha de fer una enquesta ben feta per professionals, ben explicada, s’ha de fer 
un mostreig ben fet, ben explicat, per tal que sigui representativa del conjunt de la població i 
per tant, jo el que proposo és això perquè penso que és la única via seriosa que hi ha. En tots 
els edificis podríem fer moltíssimes coses, jo li podria explicar perquè fa temps que són aquí 
moltes històries que han anat passant al llarg dels anys, li podria explicar que en certa època 
cal Aguilar apretaven molt la seva propietat perquè l’Ajuntament el comprés, també era 
justificat! Per què era justificat? A qui a Centelles tenim per sort, però també com a repte, tot 
un seguit d’edificis de molt difícil ús i, a més a més, tenim una altra història que Centelles 
sobre el pla d’equipaments que ha fet la Diputació és el municipi de 5.000 a 10.000 habitants 
de la província de Barcelona que té més equipaments. Per tant, estic d’acord amb vostè, que 
és molt difícil justificar una expropiació quan aquest municipi no li sobren però sí que té tot 
un seguit d’equipaments que donen cobertura a totes les seves exigències d’activitats que 
vulguin fer. Per tant,  això és el que farem i jo em comprometo a mantenir-los informats 
primer, evidentment, quan hi hagi l’estudi patològic els cridaré com va fer el Toni que els va 
cridar i se’ls hi explicarà i a partir d’aquí es crearà una comissió de tots els grups per tal de fer 
un procés participatiu rigorós, seriós, es convocarà un concurs d’empreses que hi participin 
per tal de poder-lo fer. Moltes gràcies. 
 
Dolors Calm intervé: Miri amb aquesta proposta que vostè ha fet hi estic d’acord, ho agraeixo 
i espero que vostè ho posi en marxa, perquè amb això hi estic d’acord i també amb el que ha 
dit el Sr. Víctor, ara, que també em digui que aquest poble no necessita més equipaments 
també em sorprèn molt perquè aquí podríem demanar quantes associacions no tenen on anar-
se a reunir, vull dir que aquestes afirmacions no s’ajusten a la realitat.  
 
L’alcalde intervé: Escolti’m, els equipaments s’han de mantenir en bon estat i s’han de pagar, 
això ho hem de tenir en compte tots. Ho sigui als equipaments se’ls i ha de donar ús i s’han de 
mantenir i pagar, això és el que s’ha de tenir en compte perquè sí podem tenir tot el que 
vulguem podem anar pel món i veure pavellons immensos que es fan servir un cop al mes o 
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un cop cada tres mesos, podem fer moltes coses, però el hem de fer és tenir bons equipaments, 
ben instal·lats i, a més a més, que tinguin una utilitat continuada, i nosaltres tenim projecte pel 
Palau, que quedi clar!  
 
Dolors Calm intervé: Ensenyant-se’l! Que ens agradarà molt saber-lo. 
 
Alfons Giol intervé: Només una intervenció, per aclarir algunes parts de la nostra intervenció 
primera. Aquí ens podríem estendre estona, estona i estona sobre el que ha passat, el que 
podia haver passat i el que passarà, la majora d’intervencions han versat sobre això. Nosaltres 
hem volgut fer una reflexió general i hem volgut dir simplement una cosa molt concreta, 
nosaltres quan diem mà estesa no ho estem dient perquè se’ns informi un cop estigui fet el pla 
o l’informe de patologies, nosaltres volem formar part del disseny del full  de ruta de la 
decisió que ha de prendre l’Ajuntament de Centelles respecte aquest Palau dels Comtes. El Sr. 
alcalde ens està dient que és l’equip de govern que ja té una solució sobre això, nosaltres ens 
sembla que aquesta solució si pot inserir, nosaltres no volem entrar en el que és el debat de si 
es podia haver fet així o allò, segurament nosaltres podríem aportar moltes dades sobre sobra 
tots aquests temes, nosaltres hem dit mà estesa per.., no per podem aixecar falses expectatives 
donar-los la informació quan estigui pautada, no! Nosaltres volem ser actius i subjectes 
protagonistes de la decisió que ha de prendre l’Ajuntament de Centelles respecte això, 
nosaltres no compartim la decisió de l’equip de govern, nosaltres ho faríem d’una altra 
manera i com que ho faríem d’una altra manera ens volem asseure amb l’equip de govern i 
per això la nostra mà estesa, i si això es relega, a com sol ser habitual, a què se’ns doni la 
informació quan aquesta estigui preparada i digerida, això no és el que nosaltres plantejàvem, 
això no és la lleialtat que nosaltres plantejàvem de forma institucional i en tot cas aquí no 
demano explicacions al portaveu de l’equip de govern sinó al Sr. alcalde. Sr. alcalde, vostè 
cada vegada que hem parlat del tema del Palau dels Comtes vostè ha agafat el bastó de 
mando, per entendre’ns, perquè clar aquest és un objectiu de poble! I vostè ens està donant 
quina és la solució i nosaltres li estem dient sobre aquesta solució nosaltres hi volem inserir, 
ja que creiem que hi ha altres maneres de fer-ho. Per tant, reflexionem plegats, plantegem 
unes possibilitat per veure si aquí ens en podem sortir d’una altra manera, sinó ARAJUNSTS 
plantejarà també quines són les seves solucions des d’altres perspectives. Moltes gràcies. 
 
L’alcalde intervé: Molt bé. Moltíssimes gràcies. Hi ha coses que podem estar d’acord i a cosa 
que no, però hi ha coses que són purament tècniques i, evidentment, per començar a debatre 
qualsevol cosa el primer que s’ha de tenir és un estudi patològic i això ho ha de fer un tècnic, 
o dos o tres tècnics. 
 
Alfons Giol intervé: Però es poden fer altres coses, Sr. alcalde! 
 
L’alcalde intervé: Deixi’m acabar, Paral·lelament jo estic disposat a que ens trobem un grup 
de persones de cadascun dels equips per parlar de quines són les possibilitats que segons 
vostès i segons nosaltres i segons el PDeCAT i segons la CUP hi ha sobre aquest edifici; no hi 
ha cap inconvenient, però, vull dir, les coses s’han de fer pautades i s’ha de tenir en compte, ja 
que vostè coneix la Llei, que estem davant una situació de propietat privada, s’ha de tenir en 
compte. 
 
Intervé Víctor Barquer: Bé. Repeteixo el que he dit al principi, estem davant d’una oportunitat 
molt important de fer partícip al poble i que nosaltres siguem capaços de posar en marxa per 
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primera vegada d’un grup de treball que realment que sigui (inaudible). Una cosa és la 
informació tècnica que ens ajudi, una altra cosa es que s’ha de posar en marxa, on tothom 
aporti allò que té, la informació que l’equip de govern ha anat recollint i ha anat treballant, 
que suposo que serà extens, durant tot aquest temps, més els diferents grups i totes les idees 
que es puguin tenir. Jo crec que estem davant d’un (inaudible) i el moment ho mereix, per 
tant, jo reitero, si us plau, que això ens ho prenguem en serio i que no fem volar coloms una 
altra vegada i fem una (inaudible) sinó que ens posem a treballar en serio, ja que el poble ho 
vol, ho exigeix i ho mereix.  
 
Intervé l’alcalde: Jo, simplement per acabar, jo, volar coloms, no en faig! Jo no faig volar 
coloms! Jo, em dedico a treballar i a intentar-ho fer el màxim de bé possible dintre de les 
meves possibilitats. Molt bé! Dintre dels decrets hi ha alguna cosa més.  
 
Intervé Dolors Calm: Del Decret 47, que diu: No girar les liquidacions en concepte de taxes a 
Cuberta S.A. Concesionaria del servei del tanatori, pel servei de recollida, transport i 
tractament de residus comercial. No podem estar d´acord amb aquesta bonificació, al nostre 
entendre amb aquesta bonificació el que vostès fan es canviar les condicions de la concessió. 
 
Intervé l’alcalde: Això té fàcil explicació. Aquest Srs. tenen una concessió, en el qual els hi 
fem pagar l’IBI i el clavegueram, perquè les concessions han de pagar IBI i clavegueram, i en 
la recollida d’escombraries ells tenen la possibilitat com empresa de poder gestionar-la a 
través d’un operador de residus particular i això és el que fan. Per tant, això té una explicació 
clara. Un moment, si us plau! Bona nit, gràcies. 
 
Dolors Calm intervé: Això en tot cas s’havia de fer en el moment de fer la concessió. En 
referència al lloc de treball de la funcionària de carrera, aquí si que vull protestar Sr. Paré, si 
us plau! No podem fer comissions que jo li digui si és el lloc de Tresoreria, vostè amb 
manifesti que no, que és el de secretaria del Sr. alcalde i ara tot just començar el Ple em torna 
a dir que és Tresoreria. Escolti, perquè fem les comissions! Se’ns ha d’informar bé, si us plau! 
 
Josep Paré intervé: Jo no voldria equivocar-me però a dia d’avui hi ha el procés d’Intervenció 
en marxa, a dia d’avui hi ha el procés de Tresoreria en marxa, són dos places que les han de 
cobrir habilitats estatals, no ens enganyem el d’Interventor potser es cobrirà, però el de 
Tresoreria amb la situació de mercat que hi ha en aquestes places serà difícil i el que es fa es 
crear una plaça d’administratiu dintre de l’Àrea econòmica per donar resposta a aquesta plaça. 
Jo si ho vaig explicar malament ho lamento, a part vaig dir que era un dels temes que hi tenia 
dubtes perquè hi ha dues o tres places vacants fruït de les últimes jubilacions i tant amb 
Secretaria com amb Alcaldia anem parlant per intentar donar--hi resposta i, per tant, tant 
podia ser l’administrativa associada a l’Alcaldia com podia ser una altra plaça 
d’administrativa, però jo li dic que no és la plaça de tresorera, perquè la plaça de Tresoreria 
s’està seguint altres processos, si no recordo malament en aquest Ple el que es fa és crear una 
plaça d’administrativa dintre de l’Àrea econòmica per no deixar el lloc vacant com 
segurament així serà. 
 
Intervé Dolors Calm: Ostres, però em perdó, perdó! 
 
L’alcalde intervé: Que li passa a vostè. 
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Intervé Dolors Calm: Però en la comissió, jo vaig demanar si era la de Tresoreria i se’m va dir 
que no, ara abans de començar el Ple he entès que era el de Tresoreria, que ho he entès 
malament? 
 
Intervé Josep Paré: La plaça de Tresoreria ha de ser coberta per una persona habilitada 
nacional. 
 
Dolors Calm intervé: Val, això ja ho he entès. 
 
Josep Paré intervé: Però, a dia d’avui, hi ha una persona que està fent aquestes funcions, que 
està cobrint una plaça d’administrativa com era  la de la Sr. Anna Maria Bach, si que és la 
plaça de Tresoreria que tenim a l’Ajuntament, però no és la plaça de Tresoreria entès com a 
personal tècnic de la casa. 
 
Intervé Dolors Calm: Però el lloc de treball és per aquest lloc? El lloc que volen crear és per 
aquest tema? 
 
Intervé Josep Lluís Bergés, secretari general: És de l’Àrea de Tresoreria. 
 
Intervé Dolors Calm: Voldríem saber quin és el calendari i les condicions del lloc? 
 
Josep Paré intervé: Es crear l’oferta, no té més que crear l’oferta. 
 
Dolors Calm: Per quan es cobrirà, aquesta? 
 
Josep Paré: Ara es crea l’oferta i després es convocaran les bases i s’intentarà cobrir, és un 
procés. 

Dolors Calm: No se sap? 
 
Josep Paré: Ara es crea l’oferta i després es crearà la plaça i es publicaran les bases per tal de 
poder-la cobrir. 
 
Dolors Calm intervé: El Decret 58 que nomenen una funcionària interina per auxiliar de 
policia. L’únic que els voldríem demanar és que quan ens posin els decrets, en alguns hi és, 
que ens adjuntis l´informe si és del secretari o de qui sigui, que ens ajuda a fer la feina. Pel 
que fa al Decret 63, en parlem ara? Només volia dir que m’alegro molt del rumb que s’ha 
agafat ara que ha integrat a tot Sant Pau. Hem estat lluitant durant molts anys i que penso que 
ara això és una realitat, potser no era el que volia l’Ajuntament, però penso que això és bo per 
tothom, tothom i tindrà veu i que és pel que estem lluitant durant fa molt temps. Després el 
Decret 66, que és exposició publica obres carrers Collsuspina i Font Calenta. Sobre aquest 
decret val a dir que ens consta que com a mínim s´ha deixat d’avisar a dos veïns, per tant els 
agrairíem que quan facin una reunió amb els veïns mirin de avisar-los a tots, per no crear 
diferencies. Dit això ens mirarem el projecte i les nostres preguntes en aquet moment son: 
Quan tenen previst que puguin durar les obres? I quant esta previst que comencin? Ens 
preocupa que el comerç, pocs, es puguin veure afectats per la campanya de Nadal. Volem 
demanar-los, que ja que finalment es fan les obres de millora, molt necessàries des de fa 
temps i que el nostre grup hem reivindicat des de  fa anys, sobre tot el Carrer Collsuspina, que 
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valorin que el carrer de Collsuspina sigui solament per pas a vianants, donat la poca amplada 
del carrer i amb alternativa qui hi han altres carrers per on es pot circular. Per una altra banda, 
no trobem a la pagina web la seva publicació, com s’indica en el Decret.  
 
Intervé l’alcalde: No sé jo això, si de cas miraré que ha passat amb la M. Àngels Comes, que 
és qui ho ha de penjar. Hi deu haver un error administratiu, però no hi ha cap interès en què 
no hi sigui publicat. Sé que vostè veu papus a tot arreu, però escolti, aquí hi ha molt poc 
personal, que treballa molt i molt bé, però que té els seus errors.  
 
Intervé Dolors Calm: Jo crec que la publicació ja hauria de ser automàtic. 

L’alcalde: Molt bé. 

Dolors Calm intervé: el Decret 67, Instal·lació Fotovoltaica de la piscina coberta. Ens alegrem 
molt que es faci aquesta instal·lació. Val a dir que la llàstima és que no es fes previsió fa anys 
i haver-nos pogut estalviar molts diners, doncs, els costs de manteniment són molt elevat. El 
nostre grup hem reivindicat nombroses vegades que calia fer algun estudi de costos del 
manteniment d’aquesta instal·lació i buscar-hi solucions. 
 
L’alcalde: Bé, moltes gràcies.  
 
Intervé Alfons Giol: Bé, en tot cas, com ja he dit alguna altra vegada, hi ha algun dels 
comentaris que des de l’equip de govern es deixen anar sobre les intervencions de la Dolors 
que a mi personalment em saben greu, penso que a vegades es menysté les intervencions que 
fa la Dolors i crec que s’hauria de vigilar perquè cadascú té el seu estil, Sr. alcalde, i cadascú 
planteja les coses com bonament creu que les ha de plantejar i crec que són legitimes i per tant 
a mi personalment em sap greu personalment, no sé que opinen els meus companys? I, per 
tant, m’agrada de tant en tant repetir-ho. Respecte als decrets, hi ha un parell de coses que 
també s’han de dir, respecte el tema de Sant Pau, evidentment, ens sumem a les felicitacions 
generals perquè tot això s’hagi vist que van en una línia de més cohesió pel que fa a la 
propietat. En tot cas, posem l’interrogant pel final feliç d’aquesta cohesió, a veure si hi haurà 
al·legacions o no en la modificació del Projecte de reparcel·lació, esperem que no i que tot 
això es vagi concretant en que la direcció de l’Ajuntament i dels veïns vagi en la mateixa 
línia. En tot cas, nosaltres tornem a insistir en un tema que és menor que la revisió d’un 
projecte de reparcel·lació i d’un projecte d’urbanització demana moltes hores i molt esforç, 
nosaltres, com ARAJUNTS, tenim dificultats venir a les oficines en horaris d’atenció al 
públic. Per tant, quan hi ha un tema d’aquests que a més no hi ha cap dificultat respecte a la 
informació que pot sortir de la casa, agrairíem que s’habilités, i ho demanarem específicament 
quan hi hagi un expedient d’aquest tipus, un espai perquè nosaltres en els nostres horaris no 
laborals puguem intervenir veient aquesta informació que ens és imprescindible per formar-
nos la opinió que els nostres electors ens exigeixen. Respecte a un parell de decrets que hi ha 
en relació a la convocatòria i selecció d’una plaça d’auxiliar de policia local, ens a sembla que 
atès que ARAJUNTS va anunciar en un Ple que faria un seguiment i que demanava 
informació sobre aquest procés de selecció, que ens assemblava estratègicament sensible i que 
ho hem fet, hem hagut de cercar la nostra informació i ens agradaria dir algunes coses: Ens 
agradaria dir que no discutim el resultat del procés, perquè aquest no és un tema de persones 
encara que ho hagi pogut semblar sinó de model. No es discuteix l’aptitud dels participants 
sinó l’actitud de l’equip de govern. Per tant, i en primer lloc felicitar a les dues persones que 
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s’incorporen com a conseqüència d’aquesta selecció perquè s’ho varen guanyar. En tercer 
lloc, demanem disculpes als centellencs i a les centellenques perquè en aquest afer no hem 
sabut defensar, ens sembla, amb oportunitat i criteri el que per nosaltres era essencial 
mantenir en la selecció els objectius de professionalització del servei. Que és un cos d’auxiliar 
de policia? Quina és la situació del servei? Per fer això s’haurien haver denunciat les bases 
que permetien l’acció sobre criteris de tan poc rigor com l’absència de proves psicotècniques, 
per exemple, programa poc ajustat al perfil professional sol·licitat, un tribunal amb poc pes 
tècnic especialitzat i també s’havia d’haver denunciat que el procés s’iniciava a any de 
l’aprovació de les bases per la qual cosa de les seixanta-cinc persones inscrites inicialment 
només se’n van presentar vint-i-quatre. Es a dir, ARAJUNTS s’acusa de no haver fet bé la 
seva feina, perquè el que s’havia d’haver fet és agafar aquestes bases i realment recordar-li a 
l’equip de govern que si realment es vol un model professionalitzat per un cos que és  
d’auxiliar de policia local, que la Llei no fa distincions sinó que l’assimila amb moltes de les 
funcions que fan a un autèntic servidor públic des de la basant de la seguretat, doncs, això 
s’havia d’haver vetllat des d’aquesta definició de les bases. Pel que fa al model del servei dels 
auxiliars de policia local no dubtem, Toni, de cap manera, que les coses es vulguin fer més bé 
des de la direcció política, la coordinació tècnica a la qual felicitem. No és un tema fàcil, 
nosaltres ho reconeixem, no hi ha model dissenyat amb rigor, professionalització i millora del 
servei i la selecció efectuada n’és un exemple clar. Per tant, insistim no tenim dificultats en la 
execució tècnica de la selecció sinó en la idea política que hi ha darrera aquesta selecció. 
Creiem, ja que hi hem treballat i ens hem mirat aquest procés perquè era ja ho he dit 
estratègicament sensible, i ja que ens l’hem mirat en calma, aquesta intervenció era 
imprescindible de fer-la. Moltes gràcies. 
 
Intervé Antoni Castell, regidor de Seguretat Ciutadana: Bé. Jo només dir-li que posa vostè en 
dubte els criteris polítics en quan a aquest tema, quan no hi ha hagut criteri polític en el fet de 
dir com s’havien de fer aquestes proves. Hi ha hagut un president i un jurat el qual ha fet unes 
proves amb uns criteris, són els que hi havia, com vostè molt bé ha dit, en tot cas havien de 
ser vostès qui havien d’estar pendents dels mateixos. Nosaltres només dir-li que no hem 
intervingut en res, en tot cas felicitem a la persona que ha guanyat les proves, a més estem 
contents pel fet que hagi set una persona de la casa.  
 
Intervé l’alcalde: Moltíssimes gràcies. 
 
Alfons Giol intervé: És que ho haig de replicar. Quan diem criteris polítics, Toni, volem dir, 
ras i curt, si nosaltres haguéssim estat al govern aquestes bases s’haurien fet d’una altra 
manera. Només voler dir això. 
 
Intervé Josep Paré: Respecte al tema de la Dolors Calm, no vull que quedi amb un comentari 
gratuït, ja ho hem dit en altres moments, mai li hem volgut faltar el respecte; és més, l’única 
cosa que li hem dit és que a vegades pel seu to i per la seva manera de fer mostra una certa 
desconfiança respecte l’equip de govern i a vegades també pot fer un comentari (inaudible) 
Per tant, sempre intentem animar-la perquè certes expressions es matisin (inaudible) i mai per 
part de cap company se li ha volgut faltar al respecte i per tant si en algun moment vostè ho 
sent així reiterar les nostres disculpes. Respecte a vostè, jo també aprofito per dir-li, altres  
companys li han dit en altres plens, intentem dir-ho d’una forma distesa per relaxar l’ambient,  
entenem que forma part de la dialèctica igual que la que vostè utilitza i que vostè moltes 
vegades diu però no diu i també en moments ens hem sentit faltats de respecte. Per tant, jo 
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intentaria expressar que més enllà d’aquest Ple no hi ha cap enfrontament personal i que tort 
el que es pugui dir aquí que s’acoti dintre de la dialèctica política i que més enllà de no voler 
faltar el respecte a ningú. 
 
Intervé l’alcalde: Moltíssimes gràcies. 
 
Intervé Dolors Calm: Un moment. Jo, ja ho he dit moltes vegades, jo m’implico molt en el Ple 
i hem poso nerviosa a vegades el meu to no és l’adequat, però dir que jo veig papus penso que 
tampoc és adequat (inaudible). 
 
Intervé l’alcalde: Molt bé. Moltíssimes gràcies. Bé ara està acabat el punt número cinc i ara 
passem al punt, Precs, preguntes i mocions. Mocions no n’hi havia. 
 
Intervé Josep Arisa, regidor d’Esport i manteniment: Si us plau, només volia dir una cosa, 
avui s’ha presentat el camí que va de Centelles a Hostalets, s’ha presentat a Hostalets de 
Balenyà, ha vingut el Diputat, hi havia els tècnics de la Diputació, més els dos alcalde, s’ha 
fet la presentació, s’ha fet tot molt ràpid perquè la Diputació així ha cregut que s’havia de fer. 
Total que és un projecte llarg i està previst que aquí a Centelles fem l’exposició pública per 
tots els centellencs un cop estigui més avançat el projecte perquè s’hi ha d’incloure diferents 
aspectes.  
 
L’alcalde intervé: Moltíssimes gràcies. 
 
Miquel Àngel Alabart intervé: Una pregunta sobre aquest tema mateix. Segurament ha set 
molt ràpid, però un representant d’ARAJUNTS per Centelles hi ha anat, ja que ens en hem 
assabentat a través directament d’Esquerra, no a través de cap institució, i penso que està bé 
que se sàpiga. 

Josep Arisa intervé: Es que ha set molt ràpid tot. Estava previst fer-ho d’una altra forma i 
d’una altra manera, però per circumstàncies la Diputació ha cregut fer-ho així. Però vull dir no 
es una cosa que faci ni un mes ni tres setmanes ni dues que se sap que es farà. En principi 
estava previst de fer-ho més enllà, o sigui quan s’hagessin ajuntat els dos projectes que s’han 
de fer, que se n’havia de fer un que era tot un procés i llavors s’hauria fet, com que és un 
procés llarg burocràticament s’ha cregut fer-ho ara, però està previst que a final d’any quan el 
projecte estigui avançat el presentarem aquí a Centelles.  

L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat. 

6. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS    
 
L’alcalde intervé: Moltíssimes gràcies, vostès tenen alguna pregunta? 

Alfons Giol intervé: Respecte al mapa de contaminació lumínica i va haver-hi un acord de la 
Junta de Govern que es donava per assabentat sobre les possibles unificacions que es 
plantejaven. Només una pregunta, com que hi havia unes solucions que eren més restrictives i 
d’altres que eren més proteccionistes, en tot cas entenem que l’Ajuntament no va ampliar les 
zones de protecció alumínica de Centelles, es va deixar tal com estava a la proposta? 

L’alcalde intervé: Si senyor. 
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Alfons Giol intervé: Moltes gràcies. Continuem amb un tema que potser sembla menor però 
que per nosaltres és important. Demanem si es poden arbitrà les mesures per tal que les 
gravacions en imatge de les sessions plenàries, això que ara s’està gravant en aquest moments, 
es puguin penjar en el moment de la seva edició sense necessitat d’esperar l’aprovació de 
l’acta, ho demanem perquè se’ns ha dit que això no es feia perquè hi havia motius tècnics 
d’una certa prova, suposo que això ara en aquest moments es deu haver superat, hi ha 
Ajuntament que es grava el Ple i que ja s’emet directament perquè la gent pugui veure des de 
casa seva les imatges del que està passant i del que estan protagonitzant els representant que 
ells han votat i en canvi nosaltres no acabem d’entendre perquè aquestes imatges se’ls dóna el 
mateix tractament que a les actes i s’espera a què s’hagi aprovat l’Acta, com si s’haguessin 
d’aprovar unes imatges que són per nosaltres inamovibles. Per tant, el que demanaríem és que 
des de l’endemà del mateix Ple aquest arxiu d’imatges pengi a la pàgina web perquè tots els 
centellencs i centellenques i puguin tenir accés. Moltes gràcies. 

L’alcalde intervé: Moltíssimes gràcies. No hi ha cap inconvenient. Vostè té alguna pregunta? 

Dolors Calm intervé: Vostè ja sap que jo sempre en tinc moltes! A la Comissió de Govern del 
passat 20 d’abril el S r .  alcalde va fer una proposta relativa a arranjar els desperfectes  de 
pintar la façana de l'edifici  del vestuari  del camp  de futbol,  pintar façana del costat de la 
piscina i arranjar i pintar la part alta de la façana del camp de futbol; gràcies a Déu feia falta!  
Per un import total de 4.980 euros més IVA. Sembla que tot això ho farà l’empresa  BigMat 
Gil de Vic. La nostre pregunta és: No hi ha industrials al nostre poble per fer això? S’ha 
demanat algun pressupost? Estem cansats de repetir que com sempre es prefereix des d’aquest 
equip de govern donar de menjar a fora, quin interès hi té l’Ajuntament per no donar-ho al 
poble ? 
 
Josep Arisa intervé: Es va demanar pressupostos a empreses del poble i a empreses de fora i 
eren més cares les del poble, aquesta gent estan preparat per fer bastides i infraestructures i el 
resultat era més econòmic. 
 
Dolors Calm intervé: Preus, no sé si hi ha molta deferència!  Però és una tònica una mica 
general que sempre sembla que quan es tendeix a donar la feina a fora quan penso que s’ha de 
donar als industrials del poble.  
 
Intervé Josep Calm: Si puc Dolors ho donem als industrials del poble, jo i tot l’equip de 
govern. Sempre tenim l’opció de poder donar-ho els hi donem, en aquest cas explico que ha 
(inaudible). 
 
Dolors Calm intervé: No sempre es fa. Li puc dir jo que no. 
 
L’alcalde intervé: Molt bé. Vostè té alguna pregunta? 
 
Víctor Barquer intervé: En tinc vàries. La plataforma Stop Pedrera que s’ha posat en marxa en 
relació a les pedreres que estan aquí davant nostra, la meva pregunta és, si l’Ajuntament ha fet 
alguna cosa? Si s’ha preocupat d’algun tema? Si això poc afectar algun tipus de deixalles que 
hi voldran posar allà? Si cal fer allà alguna cosa i com o planteja l’Ajuntament?  
 
L’alcalde intervé: Bé. L’Ajuntament, evidentment, no vàrem estar notificats cosa que pensem 
que com a veïns ho havíem d’estar. Tot hi així donada la informació que hem anat tenint i 
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hem parlat amb veïns de la zona, jo personalment juntament amb la regidora de Medi ambient 
vaig trucar a l’alcalde i li vaig demanar que em donés hora per tal que m’expliques el projecte 
per veure que donava de sí el projecte, que es plantejava i segonament, també, perquè no se’ns 
havia dit res. Un cop allà i vàrem anar, Quan fa? Vuit dies? 
 
Neus Verdaguer intervé: Aquest dilluns no l’altra. 
 
L’alcalde intervé: Fa uns deu dies! Vam estar allà i vàrem demanar tota la informació. En 
principi nosaltres vàrem exposar tots els dubtes. El que diu el Projecte és que el que volen és 
triturar el residu de construcció a fi i efecte de fer recuperació de part dels àrids i a partir 
d’aquí la resta de  les deixalles deixar-les allà. Nosaltres això ens crea un problema i un dubte 
que és el que vàrem exposar allà, que vol dir que ara que està ple el que es pretén és donar 
molta vida a aquesta instal·lació quan l’únic objectiu que tenia aquest abocador de runa era 
restaurar la zona en la qual s’havia extret tota la part de pedra. A partir d’aquí, nosaltres 
vàrem posar en dubte que s’havien de cubicar, perquè allà diu que com a màxim hi havia 
d’anar 5.200.000 metres cúbics de material, per tant nosaltres volíem saber que s’havia de 
cubicar, nosaltres també volíem saber exactament el fet que tota aquesta superfície que hi ha 
allà, doncs, evidentment, crea un problema diferent del que hi havia hagut abans. Abans, allà, 
era tot un seguit de muntanyetes en les quals hi havia tot uns recs que anaven a parar a uns 
altres recs i que anaven a parar al riu Congost; això, evidentment, s’ha destrossat tot i això 
crea que baixa molta aigua, quan plou baixa molta aigua. Aleshores, aquí hi ha un problema 
afegit que és el problema dels brandons que hi ha a la carretera i hem d’entendre que el nostre 
terme arriba a la New Jersey, que la New Jersey els vehicles de baixada passen per Centelles i 
els vehicles de pujada passen per Seva. Nosaltres el que volíem saber és quin impacte això 
tenia perquè el problema que existeix aquí és que s’hi acumula molta aigua en el subsòl de la 
carretera, aquesta com que és pedra calcaria fermenta i al fermentar crea aquest problemes. A 
partir d’aquí, també vàrem estranyant-se que s’havia reomplert molta part i no s’havia fet cap 
mena de regeneració del territori, penso que per nosaltres és imprescindible la regeneració del 
territori, o sigui que s’havia de regenerar, sobre la runa s’havia de posar un metre i mig de 
terra per tal de poder trasplantar arbustos i, a més a més, això ens beneficia perquè quan plou 
adsorbeix l’aigua i evita que vagi avall. Vàrem plantejar tots aquest temes, penso que no me’n 
deixo cap. Aleshores, a partir d’aquí, vàrem dir que volíem una resposta i el que sabem, 
perquè se’ns ha dit, és que això ha quedat sobre la taula, aquest canvi d’ús ha quedat sobre la 
taula i nosaltres estarem atents perquè entenem que som afectats directes. 
 
Víctor Barquer intervé: Aquí hi ha dues coses, la que esteu plantejant i després és el tipus de 
material que es pensava posar en aquest abocament (inaudible). A partir d’aquí les 
conseqüències d’aquest reompliment amb aquest tipus de material segurament serien 
conseqüències nefastes per la gent del voltant, inclús per nosaltres. 
 
L’alcalde intervé: D’acord. Vostè, si us plau! 
 
Dolors Calm intervé: El 2012 vàrem aprovar pel Ple l’adhesió a l´Associació de Municipis per 
la Independència. Es van pagar els dos primers anys i varen deixar de pagar les quotes de 
l’any 2014, 2015, 2016 i 2017. Això què és? Independentisme de postureig?  Seguint valents i 
una de dues: O bé paguen les quotes que toquen i decideixen seguir a l’Associació de 
municipis per la independència o bé ens comuniquen la intenció de no seguir i expliquen als 
centellencs el motiu. 
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Josep Arisa intervé: És veritat i em comprometo que ens posarem al dia. 
 
Intervé Dolors Calm: Doncs, a veure si és veritat! Això si hi creiem i creiem! Paguem que la 
quota és molt petitona. 
 
Josep Arisa intervé: Ja ho saps que hi creiem! 
 
Dolors Calm intervé: Dons, quan s’ha de demostrat, poc, eh! 
 
Miquel Arisa intervé: Un moment ja ha fet la pregunta? 
 
Miquel Àngel Alabart intervé: En el passat Ple vàrem qüestionar el model de policia del 
servei de vigilància de Centelles, que ara també comentava el meu company Alfons Giol, i la 
setmana passada se’ns va convocar a una reunió informativa sobre diversos temes, un dels 
quals era aquest. Gairebé és un comentari mes que una pregunta, que és en aquesta reunió tot i 
ser només informativa, era una de les poques reunions a les que ens conviden i, per tant, anem 
a aprofitar per parlar-ne. Crec que en varen sortir unes qüestions bastant consensuades, sense 
que fos la intenció de la reunió, que poden ser un bon marc de treball sobre aquest tema, vam 
parlar com els vigilants han de ser un cos independent, professional, amb una formació com 
ara comentàvem i per tant la selecció ha de respondre a aquest criteris i sobretot en unes 
condicions laborals dignes, que creiem que en alguns moments això no ho és del tot. Per què 
dic això? No ho dic tant per parlar de la policia del servei de vigilància sinó per parlar que 
crec que no va costar res convocar-nos i hem d’agrair molt que se’ns convoqués, se’ns va 
donar una informació d’uns quants temes i, a més, vam fer una mica de debat polític i vam 
arribar a unes conclusions que podrien servir si es volgués per consensuar aquest model de 
vigilància per Centelles. Només dir que això és el que portem demanant des que estem aquí, 
aquest tipus de comissions, aquest tipus de debats i aquesta manera de consensuar temes.  
 
Intervé l’alcalde: Moltes gràcies. Li toca a vostè ara. 
 
Antoni Castells intervé: Agrair-li les paraules. Crec que va ser una comissió la qual es va 
muntar per explicar l’estat en què està la policia de Centelles, més o menys quins són els 
objectius. Jo els agraeixo la seva voluntat de parlar-ne tranquil·lament. El que sí també els 
haig de dir i també els hi vaig dir a la reunió que en qualsevol moment vostès mateixos em 
poden demanar qualsevol reunió, estic obert en qualsevol moment. 
 
Miquel Àngel Alabart intervé: No ho dubto, a més o a demostrat, el que passa és que aquí al 
plenari hem dement vàries comissions oficialment i encara no se’ns a convocat a cap. 
 
Intervé l’alcalde: Moltíssimes gràcies.  
 
Víctor Barquer intervé: No té relació la pregunta però aprofito la conjuntura, jo crec que 
estaria bé dir dues coses pel que signifiquen. M’explico, l’altre dia, com ha dit el company 
Miquel Àngel i com ha dit el company Castells, vàrem estar citats a una reunió que va ser 
molt profitosa, el mateix sentiment que ha expressat el Miquel Àngel també ho expresso jo, 
però va ser una reunió, una comissió no és això. Una comissió es determina per estudiar i 
donar un dictamen del tipus que sigui respecte a un tema. Per tant, no confonguem coses, una 
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cosa és una reunió informativa en la qual es pugui parlar i una altra és una comissió en la qual 
es pretén treballar amb anàlisi, estudi, o sigui amb la determinació d’una sèrie de qüestions 
que comportaran o no comportaran decisions de l’equip de govern, això és una altra història; 
però aquesta és la qüestió i tanco parèntesi. Enhorabona pel segell de participació, el 
d’infoparticipació, la qualitat i la transparència de la comunicació política local. Molt bé, hem 
passat d’un 43,9 a la segona onada del 2014 a un 86,54 en aquest si no baix molt errat. Molt 
bé. Ara bé, vàries consideracions en relació en això, estem al 86,54, hi ha moltes més que 
estan al 100 per cent, el segell es dóna al 100 per cent i altres que no arriben, això és segundos 
premios per entendre’ns. Analitzant els indicadors que determina la infoparticipació resulta 
que n’hi ha uns quants d’interessants, que jo crec que són significatives i que s’haurien 
d’intentar trobar perquè diuen moltes coses, es diu molta cosa però cosa realment rellevant, 
contractes, actes, no surten i són indicadors que falten, la qual cosa s’hauria de treballar.  Jo 
demano si realment això es pensa fer, es pensa treballar, i ho relaciono amb una altra pregunta 
que faré, la web és un desastre! Ho sento molt. És un desastre! És una web que fa deu anys 
estava molt bé, és una web poc usable on costa trobar la informació, que has de navegar molt i 
costa. Jo crec que, se’ns va dir que estaven treballant en això, i ho espero perquè és important. 
Una cosa és (inaudible) de la web, la transparència ve afegida però si es posen les coses i 
després costa trobar-les de poc serveix, per la qual cosa jo el que demano és dues coses, una: 
es té intenció, i em direu que sí,  que l’any que ve sigui pel 100 per cent aquest segell; i 
segona: quan, si us plau, la web estaré en condicions. Avui he mirat unes quantes webs 
d’Ajuntament i bueno... 
 
L’alcalde intervé: Moltes gràcies. En primer lloc, li he de dir que de nou-cents cinquanta 
municipis solament vuitanta-tres passen el topall, solament vuitanta-tres, i nosaltres som 
d’aquests vuitanta-tres, vull dir que ha vegades es diuen coses i els que tenen el 100 per cent 
són trenta-nou, evidentment. Per tant, el que jo els dic és que si es fixa en els ajuntament que 
tenen el 100 per cent, són Ajuntament que tenen una persona concreta que es dedica a posar-
ho tot en ordre. A vegades, les coses no es tant la voluntat de posar la informació sinó el tenir 
en aquell moment la persona per fer-ho, però nosaltres en aquest moment estem en disposició 
de dir que no sé si arribarem al 100, però si que millorarem molt significativament per tal que 
la pàgina web, que també li contesto que es presentarà després de l’estiu, primer es presentarà 
a vostès i a partir d’aquí ja es tindran en compte molts dels elements que s’exigeixen per tal 
que et puntuï la informació que tu dons. Perquè molt de la informació que no ens puntua no és 
perquè no hi sigui sinó que has de clicar més de tres vegades per entrar a dintre.  
 
Intervé Víctor Barquer: Per arrodonir, simplement, informació general, un dels indicadors que 
no estan reflectits és si es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes, si 
es publiquen tots els contractes formalitzats majors i menors, si es publiquen les actes de les 
meses de contractació, si es publiques noticies (inaudible) sobre els membres del govern 
relacionats amb la gestió, si es publica informació sobre el desenvolupament del Ple, les 
mocions presentades pels diferents grups polítics, els debats i els acords, si es dóna 
informació a la web del Reglament de participació, perdó, aquesta és una qüestió que tenim 
pendent, i si s’ofereix a la web la relació dels serveis que presta, carta de serveis, 
compromisos amb la ciutadania i jo crec que tots plegats fent força arribarem al 100 per cent. 
 
Intervé l’alcalde: Moltes gràcies.  
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Intervé Dolors Calm: Diputació  de Barcelona. Àrea de Territori í Sostenibilitat comunica la 
concessió  d'un  ajut econòmic del Programa millora de les infraestructures  urbanes  de  
serveis  municipals.  En concret, l’ajut és per un  Projecte  de  construcció  d'un col· lector  de 
clavegueram al polígon industrial  la Gavarra. On està previst que es posi aquest col·lector? 
Quines funcions farà? Parlant del polígon, l’estat de les voreres és molt deficient. Alhora, hi 
ha nombroses naus buides i  parcel·les molt descuidades. Amb l’obertura de rases per aquest 
col·lector es preveu millorar l’estat de la via pública? Aprofitem per indicar-los que existeixen 
segells de qualitat de polígons que poden ajudar a dinamitzar-lo en cas d’obtenir un bon 
resultat. Han tingut en compte arreglar el polígon per aconseguir aquest segell? 
 
Intervé l’alcalde: A veure, aquest col·lector no passarà per la via pública perquè aquest 
col·lector el que fa vol substituir les dues bombes que hi ha d’impulsió al polígon de la 
Gavarra; quan es va fer el polígon de la Gavarra en comptes d’anar directament a les aigües 
brutes i residuals anar directament a la depuradora, doncs, van fer un pou mor, per dir-ho 
d’alguna manera, i van col·locar dues bombes i aquestes bombes impulsen l’aigua bruta cap a 
una altra claveguera, que aquesta sí que passa pel polígon i se’n va cap a la depuradora. Per 
tant, nosaltres entenem que això és un cost elevadíssim mantenir aquest sistema de bombeig 
per moltes raons, n’hi ha dues precisament, com que a les aigües brutes si tiren moltes coses, 
ja que constantment hi ha problemes el que nosaltres volem és que, primer vàrem fer un 
topogràfic i dóna, des d’on estan les bombes, que estan darrera el polígon industrial, passaran 
per un camí de carro, travessaran la via i aniran a parar directament a la depuradora. I això és 
el pensem fer.  
 
Intervé l’alcalde: Més coses, si us plau! 
 
Intervé Víctor Barquer: Quin cost té les obres que s’estan fent al costat del Palau, al Passeig. 
 
Intervé Antoni Castells: No li puc respondre a aquesta pregunta ara mateix. De totes maneres 
serem totalment transparent amb això i s’informarà del cost total d’aquesta obra. Com ha dit 
el senyor Giol per motius de seguretat ha estat molt contundent. 
 
Intervé Víctor Barquer: Per què no es sap el cost? Ni un pressupost aproximatiu? 
 
Antoni Castells intervé: No, perquè les obres es van fer en caràcter d’urgència i en aquets 
moment no li puc donar cap quantitat. Ni li vull donar aproximada, ja que pot variar. 
M’estimo més donar-li l’import total concret. 
 
Dolors Calm intervé: Jo voldria demanar, com és que no tinguin un Pressupost. Perquè 
d’acord que s’havia de fer, però quan estava el cafè tancat i el carrer tallat no es podia esperar 
a veure quin cost ens podria costar? Jo em sona estrany que no es tingui un Pressupost i no es 
sàpiga on acabarem. No ho sé! 
 
Intervé Antoni Castells: Quan parla que li sona estrany,  no sé exactament a què es refereix. 
L’Ajuntament només ha tingut un objectiu que és assegurar que allà no hi hagi cap problema i 
s’ha fet d’una manera contundent i ràpid i això ho han de reconèixer. En aquest moment no es 
pot donar una quantitat total de que costarà això.  
 
Dolors Calm intervé: Jo entenc que hauríem de tenir un Pressupost. 
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Intervé l’alcalde: Molt bé. 
 
Intervé de nou Dolors Calm: El Departament d'Ensenyament sol licita l'ampliació del solar 
ubicat  entre els actuals  mòduls prefabricats, la zona de pistes  esportives i la carretera de 
Sant Feliu de Codines. Quins terrenys pensen cedir per l´ampliació sol·licitada? Són els 
destinats al pàrquing de caravanes que va passar per Ple el 24 de novembre del 2015? 
 
L’alcalde intervé: Són els terrenys aquest, ja que el pàrquing de caravanes va en un altre 
indret que és on hi ha la zona d’oci de la Gavarra, doncs, a davant. Aleshores com que ells 
també varen demanar el canvi per això ens ha anat bé. 
 
Intervé Dolors Calm: Dons bé, sembla que això no es planifiqui, ja que fa cinc mesos que ho 
vàrem aprovar. Vostè va dir que havia parlat amb el director territorial d´educació i que li 
havia dit que no hi havia cap problema i que en cinc mesos ha canviat molt la història. 
 
L’alcalde intervé: El que és estrany és que Ensenyament no planifiqui bé. Això és el que és 
estrany, ja que la seva obligació és planificar bé. El que és estrany és que no faci cas de les 
demandes de l’Institut i l’escola que hi ha hagut en aquest municipi i que solucioni aquest 
problema, això és el que és estrany. El demés són pedaços per fer un macro institut de cinc o 
sis línies, això és el que és estrany. 
 
Dolors Calm intervé: Hi vol dir que vostès no han canviat de pensament degut a què els 
col·legis se’ls han posat molt en contra.   
 
Intervé l’alcalde: Escolti’m ells ho demanen, nosaltres els hi donem. 
 
Intervé Dolors Calm: En el ple del mes de setembre passat la regidora ens va dir que el 
pipican que havien suprimit a la zona de Rodolfo Batlle seria substituït per un altre entre els 
carrers de Sant Francesc Xavier i de Jaume Guinovart. El nostre grup ja els va manifestar  que 
era molt lluny per donar servei als que utilitzaven el del Rodolfo Batlle. Però hem quedat molt 
meravellats quan la setmana del vint d’abril vàrem veure tres homes treballant al 
començament del carrer de Sant Ignasi de Loiola muntant un pipican, que per altra banda 
després de dues setmanes de treballar-hi va quedar llest per la inauguració, cartell inclòs. 
Sorpresa com en un joc de màgia, vist i no vist , va desaparèixer , no va durar ni 24 hores. Cal 
suposar que en el lloc que el posàvem tenia un propietari i ningú es va encomanar a ell. 
Vostès creuen que això es seriós? Sempre els hi hem diem que no tenen planificació, però 
això ja sobrepassa és més aviat desídia a la feina, sobretot a la ben feta. Srs. això es 
malversació de fons. 
 
L’alcalde intervé: Bé. Això és absolutament així i és cert. Inicialment als veïns els hi 
semblava bé i aleshores quan el vam haver instal·lat els hi va sembla malament i llavors 
parlant amb ells vam accedir a treure’l. Inicialment no hi van posar cap pega, aquestes coses 
passen! Per molta planificació que hi hagi aquestes coses passen. A vegades parles amb un de 
la família aquest et diu que val, i llavors després ho comenten a casa i aquestes coses passen. 
Escolti la vida tira endavant, perquè les coses potser tampoc es veu la seva magnitud que tenia 
aquesta instal·lació i quan es va veure i van posar els seus pros.  
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Intervé Dolors Calm: Això no es pot planificar abans, no es pot parlar amb els veïns? 
 
L’alcalde intervé: Home, si es va demanar i ens van dir que sí, que vol que li digui jo. Així 
com ens equivoquem nosaltres també hi ha altres persones que es poden equivocar, m’entén; 
si es va demanar i ens van dir que sí i quan ho varen veure van començar a posar pros i 
contres, doncs, a vegades aquestes coses, no és que es planifiquin, és que el dia a dia a 
vegades marca les pautes.  
 
Intervé Dolors Calm: No ho entenc gens ni mica. Vostè em perdonarà però penso que és de 
jutjat de guàrdia. Pel que fa una altra tema, ens vàrem prometre una comissió i el Sr. alcalde 
s’hi va comprometre en dues ocasions en Ple a fer-les, per explicar com està el Projecte de 
millora de l’accessibilitat de l’estació. Aquesta comissió encara no s’ha fet. Ens poden 
explicar com està el Projecte, si us plau? És una instal·lació on cada dia hi passen molts 
centellencs i centellenques i és essencial que tots hi puguin accedir en les mateixes igualtats 
de condicions i procurar-ne la seguretat. Si com ens diuen quan demanem explicacions, s´hi 
reuneixen tantes vegades com és que els costa tant dir-nos que saben d’això, nomes es 
informació? 
 
Intervé l’alcalde: Bé. Les obres estan adjudicades, les obres de millora inicial estan 
adjudicades, evidentment, les ha adjudicat rodalies de RENFE i teòricament abans d’acabar el 
mes de junys haurien d’estar molt avançades o acabades. Això és el que se m’ha dit i amb els 
contactes que tinc se m’ha reafirmat. Per tant, a sobre hi som, però forma part d’una altre ens 
públic qui, evidentment, té la seva dinàmica, la seva manera de fer les coses. Això està 
adjudicat i està adjudicat el Projecte de millora de l’Estació de RENFE integral, això està 
adjudicat en un equip d’arquitectes que plantejarà el que ja un dia us vaig explicar de millora 
de tota l’Estació, de passos subterranis, contempla tot el pas de les vies, els expenedors ara ja 
es posaran fora, en definitiva es va treballant. Però les coses van al seu ritma, i aquest ritma no 
el marquem nosaltres.  
 
Intervé Dolors Calm: Vostè té constància que aquesta obra estigui adjudicada? El que ens 
estranya es que el vint-i-dos de novembre hi havia les pliques del concurs al perfil del 
contractant però ara han desaparegut l’adjudicació, això sona estrany. 
 
L’alcalde: Ja li he contestat. L’única cosa que faig és intentar insistir, insistir, que es facin les 
coses i a partir d’aquí es van aconseguint coses. 
 
Dolors Calm: Té constància que s’acabin les obres pel juny? I a qui estan adjudicades?  I per 
últim, en l´anterior Ple vàrem demanar com s´havia fet la contractació de la persona i amb 
quines condicions, de la persona per l´Espai Jove, com que no hi havia la regidora se’ns va dir 
que en el proper Ple s’explicaria. Cristina, ens ho pots aclarir? 
 
Intervé Cristina Ciudad, regidora de Joventut: El procés per a la contractació de la persona de 
l’Espai Jove ha seguit tots els terminis i el procés legal que havia de seguir, és va fer una 
publicació de l’oferta per tal que hi entressin tots els currículums, es va fer entrevista, es va 
fer una prova, seguin una mica el model que es va seguir en la contractació que es va fer al 
PIPA i finalment la persona que va tenir més punts en relació a aquesta prova i després d’una 
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entrevista, va ser la persona que es va contractar finalment. No hi ha cap misteri en el procés, 
s’ha seguit tot el que s’havia de seguir i si hi ha qualsevol dubte el respondre. Gràcies. 
 
Intervé l’alcalde: S’ha acabat el Ple 
 
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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