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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE 
 
Identificació de la sessió 
 
Número: Ple 2017/1 
Caràcter: ordinària 
Data: 26 de gener de 2017  
Horari: de 21 a 23.06 
Lloc: sala de Plens de l’Ajuntament 
 
Assistents 
 
Miquel Arisa Coma, alcalde president, PSC-CP 
Josep Paré Aregall, regidor, PSC-CP 
Cristina Ciudad Fernández, regidora, PSC-CP 
Antoni Castells Preseguer, regidor, PSC-CP 
Neus Verdaguer Paré, regidora, PSC-CP 
Josep Arisa Argemí, regidor, PSC-CP 
Xavier Serra Mas, regidor, PSC-CP 
Alfons Giol i Amich, regidor, ARAJUNTS-AM 
Margarita Prims i Damas, regidora, ARAJUNTS-AM 
Víctor Barquer i Cruz, regidor, ARAJUNTS-AM 
Miquel Àngel Alabart i Saludes, regidor, ARAJUNTS-AM 
Dolors Calm Morera, regidora, CiU   
 
Josep Lluís Bergés Collado, secretari general 
 
No hi assisteix 
  
Rosa Puig i Moré, regidora, ARAJUNTS-AM 
 
1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
ANTERIORS (DE 24 DE NOVEMBRE DE 2016 I DE 22 DE DESEMBRE DE 2016) 
 
Intervé Miquel Arisa, alcalde president: Bona nit a tothom. Anem a començar aquest Ple 
ordinari i passem a l’aprovació del primer punt, esborranys de les actes de les sessions del 24 
de novembre i de 22 de desembre de 2016. S’entén que no hi ha res a dir? 
 
Pren la paraula Dolors Calm, portaveu del grup polític municipal CiU: Jo sí, només vull 
recordar que hi ha dos plens gravats i no penjats. 
 
Intervé l’alcalde: El que ara fèiem és aprovar aquestes dues actes. 
 
Pren la paraula Alfons Giol, portaveu del grup polític municipal ARAJUNTS-AM: Només 
una cosa, que l’anirem repetint a cada Ple, però que en quedi ja constància en aquest. Bona nit 
i moltes gràcies senyor alcalde. En el tema de les actes, i tal com ja vam dir en la sessió 
extraordinària del dia 22 de desembre i anirem repetint fins que no s’instauri el sistema de la 
video-acta que ha de resoldre definitivament el tema, alguns dels regidors d’ARAJUNTS 
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mantindrem, per coherència amb la posició que sempre hem mantingut en aquest tema, la 
nostra abstenció a la votació dels esborranys de les actes que es proposen i que tècnicament 
no hi veiem cap altra inconvenient. Moltes gràcies. 
 
Intervé l’alcalde: Passem a l’aprovació de les actes, les quals queden aprovades pel quòrum de 
més de dos terços, amb l’abstenció d’Alfons Giol, Miquel Àngel Alabart i Margarita Prims 
del grup municipal ARAJUNTS-AM. 
 
2. APROVAR, SI ESCAU, EL PLA JOVE 2016 – 2020 
 
Vist el dictamen de l’Àrea de l’Àrea d’Atenció a la Persona, de 17 de gener de 2017, que es 
transcriu literalment: 
 
“Enguany farà vint-i-vuit anys de la creació del PIPA que és el Punt d’Informació, 
Participació i Assessorament als jove de Centelles, fet que ens certifica com a un dels 
municipis que té una llarga tradició de treball a l’entorn del jovent des de tots els seus àmbits; 
en el comarcal formem part dels tres primers punts d’informació de la comarca: un a través 
del consell Comarcal d’Osona, l’altre a Torelló i a Centelles. Això vol dir que la política de 
joventut al nostre municipi sempre ha estat a l’agenda de l’activitat de la corporació local. 
 
Ara hem elaborat el cinquè Pla jove que va del 2016 al 2020 i que és un pla que ha estat 
treballat i creat a través de la participació de joves de Centelles tenint en compte la seva 
realitat social, econòmica, cultural i de lleure, i ha de ser i serà la guia en la qual ens mourem 
en aquest període de vigència. 
 
Vull agrair la participació activa de totes les persones joves que han estat treballant en aquest 
pla, perquè gràcies a elles tenim una eina de treball per a tota la nostra joventut. 
 
La Comissió Informativa de l’Àrea d’atenció a la persona proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer. Aprovar íntegrament el Pla Jove 2016 – 2020, elaborat per la regidoria de Joventut, 
amb la participació dels joves de Centelles. 
 
Segon. Remetre la part dispositiva de l’acord i el Pla a la Secretaria General de Joventut del 
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer. Donar-ne la màxima difusió al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament.” 
 
L’Ajuntament en Ple, per majoria absoluta, la qual cosa suposa vuit vots favorables, tres 
abstencions (dels representants del grup polític municipal D’ARAJUNTS-AM, Alfons Giol i 
Amich, Miquel Àngel Alabart i Saludes i Margarita Prims i Damas) i un vot en contra (del 
representant d’ARAJUNTS-AM Víctor Barquer i Cruz) dels tretze membres que formen la 
corporació municipal, va adoptar els següents acords: 
 
Primer. Aprovar íntegrament el Pla Jove 2016 – 2020, elaborat per la regidoria de Joventut, 
amb la participació dels joves de Centelles. 
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Segon. Remetre la part dispositiva de l’acord i el Pla a la Secretaria General de Joventut del 
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer. Donar-ne la màxima difusió al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament.” 
 
En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 
 
Pren la paraula Cristina Ciudad, regidora de joventut: Bona nit. Tal i com us vàrem comentar 
a la Comissió informativa us presentem el Pla jove actual que serà vigent fins l’any 2020, 
durant quatre anys com és habitual. És un document que està dividit en dues grans parts. Una 
seria l’anàlisi de la realitat juvenil de Centelles i per altra banda arrel d’aquesta primera part 
les polítiques de joventut que regirien l’àmbit durant aquest proper mandat. La primera part, 
l’anàlisi de la realitat juvenil, està basada en una anàlisi de dades estadístiques i també amb 
les inquietuds, les opinions i les respostes que podem obtenir dels propis joves a través dels 
processos participatius que es van fer, que van constar de diferents sessions i que estan oberts 
a tothom i que ens van donar l’oportunitat de conèixer de primera mà quines eren les seves 
necessitats. Llavors la segona part, tal com us deia… A part, en aquesta anàlisi de la realitat 
també hi ha una part que consta d’un estudi de les polítiques (inaudible) en l’anterior Pla i que 
teòricament s’han dut a terme durant aquests quatre anys, com haureu pogut veure n’hi ha una 
part d’elles que potser no s’han dut a terme i unes altres que no estaven previstes i que 
finalment s’han desenvolupat i llavors com us comentava la segona part, són les línies en les 
quals volem que es basi l’àrea durant els propers anys.  
 
Pren la paraula Margarita Prims, regidora d’ARAJUNTS: Hola i bona nit. Com ja vàrem 
comentar en comissió informativa en general veiem que el Pla jove reflecteix de forma 
general les actuacions que es duran a terme a partir d’ara i (inaudible) i equipaments. Agraïm, 
com sempre diem, que s’hagi fet un procés participatiu. Veiem que hi hagut una bona tasca 
per poder escoltar les propostes dels joves i les seves inquietuds. No obstant això, ens 
demanem si hi ha prou representació dels joves i d’altres agents per tenir la informació 
completa que a tots ens interessa més enllà que s’hagin obert els actes públics a qui vulgui 
venir. En aquest punt ens demanem si s’ha fet l’esforç exprés d’arribar a aquell col·lectiu de 
joves que encara no participen (inaudible) especialment aquells joves que trobem sovint 
desvagats al bell mig del passeig o en altres indrets del poble, dia rere dia, a vegades amb 
consums preocupants d’alcohol i drogues. Quines motivacions tenen aquest joves? Quines 
esperances els podem donar? Aquest treball de carrer és un tema del qual hem parlat altres 
cops i que es contempla poc en aquest Pla d’ara endavant. També creiem que hi ha 
adolescents joves molt actius i que han reflexionat pel seu compte sobre les seves necessitats i 
les dels seus companys i companyes i a qui no s’ha convidat de forma expressa, els delegats i 
consellers dels diversos cursos de l’institut, els joves de les diferents formacions polítiques, 
per exemple joventuts d’esquerres de Centelles han treballat molt aquest tema, no han estat 
directament convocats ni tampoc la resta de grups polítics hem estat convidats a participar en 
el disseny del Pla jove, ja hi comencem ha estar acostumats però ho seguim reivindicant. 
També hem sembla molt poca la representació d’ agents com el professorat de l’institut amb 
una sola persona. Segurament per totes aquestes importants mancances la diagnosi és pobre i 
poc critica i com a mostra per exemple el fet que malgrat la problemàtica educativa del jovent 
de Centelles, en l’apartat d’Educació, la diagnosi només es centre en dades numèriques i de 
l’opinió dels joves només es diu: els joves valoren la necessitat de continuar oferint cursos i 
tallers de participació per alguns temes en concret, salut, formació professional, etc. Si voleu 
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us presentem uns quants joves que us omplirien unes quantes planes amb el que opinen sobre 
la seva educació i les mancances que tenen; o sobre l’apartat de treball, ocupació, que més 
enllà de les dades no es recull el grau de precarització d’ocupació del joves que volen 
treballar. Malgrat això que diem, valorem l’esforç de buscar un mostreig de gent i el col·lectiu 
entrevistat prou diversificat i transversal. Aquesta transversalitat però no es veu tan reflectida 
en alguns dels indicadors d’avaluació que són molt (inaudible) i  no acabem de veure quin 
serà el treball conjunt entre els diversos serveis i complicitats, ni quina serà la concreció en 
temes tant sensibles com l’educació, l’orientació als joves, els problemes psicològics i 
familiars, la cultura i l’ocupació i l’habitatge juvenil, etc. Potser si s’hagués preguntat a més 
persones i grups s’haurien obtingut més propostes i més novedoses. I el que és més important, 
és pensar implicar més als nois i noies en els problemes que els afecten, com és que ni tan sols 
s’esmenta algun tipus de consell participatiu més enllà d’una trobada anual amb els consellers 
i delegats escolars, em sembla una mancança greu. És un document molt general on hi falten 
moltes veus, molta més concreció, malgrat que ens varen dir que ens ho anirien concretant, 
esperarem! Molta creativitat per pensar propostes noves i poc entusiasme per implicar més els 
joves en les solucions i en general a la vida de la comunitat. Estem a l’espera de propostes 
més concretes al llarg dels propers anys, però a nivell global hauríem esperat un Pla més 
participatiu i més agosarat en el seu procés i en la seves propostes. No és el nostre estil ni la 
nostra manera de veure al jovent i per tant ens abstindrem en la seva votació.  
 
Intervé Cristina Ciudad: Pel que fa a participació com us vaig destacar el dia de la Comissió i 
us ho torno a repetir era una participació totalment oberta i vàrem convidar a tothom, i no de 
manera explicita i no explicita sinó que vàrem intentar arribar per tots els mètodes i a través 
de tots els tipus de comunicació que teníem a l’abast per tal que  la convocatòria fos amplia, i 
a nosaltres de fet ens interessava que com més representació i més variada millor, que és el 
que vàrem intentar. Tant la Dinamitzadora com informadora dels espais de joventut també es 
va fer una tasca molt important en aquest sentit, d’anar informant, d’anar darrera dels joves, 
d’anar preguntant a aquesta gent; per tant si hi ha algú que no es va donar per convocat 
realment el problema no crec que hagi estat aquests, sinó que hi ha algun altre motiu al 
darrera. Però nosaltres sí que tots els recursos que teníem al nostre abast els vàrem utilitzar 
per tal de poder comptar amb la participació de tothom, sense l’exclusió de ningú. El que 
comentaves de les entrevistes a agents, tal i com us vaig explicar, el que hem intentat fer, i 
com explicaves tu ja bé, fer un mostreig i no només assentar-nos en un sol col·lectiu com pot 
ser els professors, sinó tenir la opinió de diferents agents implicats i per tant comptar en 
diferents punts de vista i de diferents òptiques. Del que comentaves dels diferents grups de 
persones que no estan tant involucrats i que costa de tibar d’aquesta participació i que és té en 
compte, en aquest sentit i discrepo, ja que si ha fet una tasca, ja no només a través del Pla 
jove, sinó anteriorment us vaig comentar tot el tema de medi obert, un temps concret es va 
estar fent aquesta feina d’acostar-nos als joves del carrer, no de fer-los venir cap als serveis 
sinó de ser aquesta persona que s’apropés a ells i tractés d’esbrinar quines eren les seves 
opinions i quines eren les seves necessitats per tal de donar-los  resposta òbviament com a la 
resta de joves. Per tant, també volia comentar-te el tema que deies, a partir d’aquí com ha 
quedat tot això, o el tema que deies de les trobades de joves d’alguna comissió o d’alguna 
(inaudible) Us volia comentar que arrel d’aquest procés participatiu si que s’ha creat una 
comissió jove per la pròpia iniciativa d’alguns dels participants en els processos participatius, 
nosaltres hi estem donant suport òbviament i potser aquí no queda explícitament recollit 
perquè ha set després que ha sortit tot aquest tema, però que vull dir, que per nosaltres aquesta 
voluntat hi és i que per tant seguirem treballant perquè així sigui.  
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Intervé Víctor Barquer, regidor d’ARAJUNTS : Aquest és un plantejament que va més a fons, 
sobre l’anàlisi del document d’alguna manera fer una crítica més substancial de tot el que 
s’està plantejant. Primer de tot una primera constatació, que s’anunciï un Pla que té una 
temporalitat del 2016 al 2020 i es presenti per a la seva aprovació al 2017, ja sobte una mica 
no!, ja que tenim un any perdut d’alguna manera. De totes maneres i relacionat amb això, jo 
crec que és correcte temporitzar el Pla atenent a la pròpia legislatura, o sigui, si aquesta 
legislatura acaba el 2019, el lògic seria que aquest Pla tingués una durada fins el 2019 perquè 
suposo que tindreu pensaments que guanyareu, però potser no, no!. En segon lloc, una altra 
qüestió prèvia que és que ens agradaria saber qui és que ha realitzat aquest document, si és un 
document que és un producte propi de la regidoria o s’ha fet amb alguna ajuda externa, com 
pot ser Diputació, consultoria, el que sigui, ja que hi ha una sèrie d’elements que podrien fer 
entendre quin és les problemàtiques que hi ha al propi document. Després en relació al Pla 
jove anterior i això m’agradaria que ens ho poguessis dir del 2012 al 2015 saber quins canvis 
hi ha hagut a part de treure i posar alguns epígrafs i actualitzar-lo. A part d’això, entraríem 
una mica al que seria la fase de l’anàlisi del document; en un primer moment tenim aquesta 
fase de diagnòstic que veiem que en relació a  l’anterior Pla s’han incorporat nous àmbits, 
salut, cultura, igualtat i gènere, però en l’anàlisi de cap dels tres s’aporten dades del municipi, 
o bé perquè són molt dificultoses, això ho poseu en el propi document o simplement perquè 
no n’hi ha, llavors la fase d’entrevistes amb els agents social i joves ens preguntem de què ha 
servit. En general trobem que és una fase diagnòstica poc concreta, molt superficial que està 
basada en suposicions i amb poques dades objectives per la qual cosa el perill d’errada en la 
diagnosi és evident i això comporta un problema afegit a continuació. Considerem d’acord 
amb la nostra línia estratègica que caldria aprofundir molt més la diagnosi en els àmbits de 
l’ocupació, habitatge, igualtat de gènere, al ser àmbit que l’acció de govern sí que pot incidir 
de forma molt significativa. Les accions polítiques de joventut normalment s’entén o es 
podria entendre que hi ha d’haver una memòria que expliqui el resultat del Pla jove 2012 – 
2015 quin és el resultat que ha tingut i consti en aquesta memòria. Llavors posar-lo o afegir-lo 
en aquest document no veiem que tingui molt de sentit. Per altra banda, aquesta memòria si 
existeix jo no l’he sabut trobar enlloc; a la web l’he buscat i no l’he sabut trobar en cap 
moment, per tant considerem que seria important fer-ho d’aquesta manera. De totes maneres 
caldria fer una millor anàlisi del grau d’assoliment del objectius, ja que per això és planteja 
una avaluació i hi ha tot un capítol que ho planteja, però com veurem més endavant 
considerem que el pla d’indicadors és bastant deficient i té substancials millores. Per una 
banda i entrant en el nucli és el procés participatiu, evidentment com no pot ser d’una altra 
manera el (inaudible) d’un procés participatiu és obligatori en el moment en el que estem, 
pobre que no es fes així, per tant no cal felicitar-se de res, és el que toca. Ara bé, si que ens 
preocupa que aquest procés participatiu no sigui encara més inclusiu. En aquest temps que 
portem des de que es va iniciar la legislatura tenim la impressió que aquest govern permet els 
processos participatius, però realment ens preguntem si els potencia i no ho tenim clar!. Així 
doncs cal replantejar-los perquè puguin arribar a la diversitat de la població com ha quedat 
evident que abans la Margo ho ha plantejat. A partir d’aquesta constatació que trobem l’arrel 
del problema és aquí on consta tota la història. És evident, s’ha elaborat un Pla jove, elaborat 
a partir de les respostes donades a un qüestionari i de participació en uns tallers, però bé 
quantes persones han participat exactament? Son representatives de les diversitats socials de 
Centelles? Han estat recollides totes les sensibilitats? Nosaltres creiem que no, que s’ha fet 
entre grups i persones afins i que no s’ha procurat per part dels responsables incorporar altres 
col·lectius o grups. Per exemple si l’esport és una activitat on hi participen molts joves, 235 
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associats a l’any 2015 com consta en el document, com és que no s’han fet estadístiques dels 
grups esportius? Perquè no s’ha entrevistat a membres responsables dels grups esportius, és 
que no són agents socials? De la qual cosa podem concloure que sí es un procés participatiu 
(inaudible) i com en conseqüència poc representatiu, limitat i poc inclusiu. Nosaltres entenem 
que requereixen pràctiques participatives  més radicals, més directes, més reals. Entenem la 
participació ciutadana com a una pràctica quotidiana mitjançant la qual ens permet 
transformar les nostres vides i la realitat social que ens envolta i no com una cosa puntual. 
L’entenem com una pràctica cooperativa, a partir de formes de participació que sorgeixen des 
de la ciutadania amb la voluntat de donar respostes a qüestions de naturalesa col·lectiva. Per 
això, insistim tant en la necessitat urgent i imperiosa de pensar com hem de potenciar la 
participació col·lectiva i tornem a demanar la creació d’una comissió que elabori un 
reglament de participació on es recullin les formes i els espais i davant de la presumible 
objecció de la dificultat perquè la gent es mobilitzi, que segurament això és el que es 
plantejarà,  preguntin si l’acció de govern facilita o dificulta la generació d’aquestes 
pràctiques. Així cal no perdre de vista una de les demandes del col·lectiu de joves com és la 
de continuar la promoció de la participació juvenil des de diferents àmbits, així com la creació 
d’una comissió de joves crítica i participativa i implicada en els diferents àmbits que afecten 
els joves i que vinculin les noves propostes proposades al Pla jove, ho llegeixo literal: Això 
vol dir no intervinguda, ni controlada per institucions. En el tema de la diagnosi , les 
conclusions que es poden treure de la diagnosi que es va realitzar són a grans trets: Un 
augment de població juvenil en els propers anys, l’atur juvenil és de l’11,36%, no tenim dades 
sobre la desocupació cosa interessant i caldria trobar-les. No obstant, sembla que l’atur a 
baixat però no ens enganyem això és per la conjuntura general, no per haver realitzat accions 
concretes en aquest sentit. La conclusió que a Centelles hi ha ocupació, ja que ve a treballar 
gent de fora no és sostenible en cap lloc, ja que llavors sorgeix immediatament la pregunta de 
perquè llavors no és molt més baixa la taxa d’atur si hi ha tanta ocupació a Centelles. Constata 
la diagnosi que no hi ha oferta d’habitatge de protecció oficial exclusiva per joves i és 
confirma la idea expressada per aquell regidor en el darrer Ple d’aprovació dels pressupostos 
que Centelles la festa és un valor en alça. Es troba a faltar conclusions en relació a àmbits tan 
importants com són la salut i la igualtat de gènere relatives a Centelles i no tant a Osona o al 
principat. Una altra participació del jovent és la pràctica esportiva cosa que reafirma el que 
plantejàvem abans. En relació a les polítiques de joventut, ja entrant en els plantejaments, els 
objectius generals n’hi ha tres que ens semblen especialment interessants: millora l’ocupació 
dels joves i facilitar el seu accés al món laboral, encara que millorar l’ocupació aquesta no 
tenim molt clar el que vol dir! Augmentar la participació juvenil en general en cultura 
participativa entre els joves (inaudible) parlem en relació a la participació habitual en la vida 
col·lectiva o circumscrita a l’àmbit juvenil. Donar suport als joves en el procés 
d’emancipació. Són tres objectius generals que ens semblen prou interessants. Encara en trobo 
a faltar un de l’anterior Pla jove 2012 – 2015, impulsar polítiques de formació i ocupació 
juvenil per reduir la vulnerabilitat dels joves davant del mercat de treball, molt important i 
molt interessat i que encara no entenc perquè no apareix en aquest Pla jove, o és perquè ja 
s’ha aconseguit solucionar aquest problema, no ho sé! També significatiu i ens alegrem de la 
inclusió com objectiu específic de la participació en les polítiques de joventut, cosa 
fonamental i molt important. El problema és que quan anem a trobar les accions que donaran 
contingut als objectius tenim aquesta decepció, a tall d’exemple, en relació amb l’objectiu de 
l’àmbit d’ocupació (pàg. 67) l’objectiu és millorar l’ocupació i facilitar entre els joves el seu 
accés al món laboral, les accions per aconseguir aquest objectiu són: assessoria d’ocupació del 
PIPA de 16 a 29 anys; xerrades al centre d’educació secundària de 15 a 18 anys; tallers i 
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cursos per a joves de 16 a 29 anys; col·laboració en el Programa de Garantia Juvenil de la 
Generalitat de Catalunya de 16 a 29 anys i acompanyament a la recerca de feina per a joves i 
llista de distribució de 16 a 29 anys . Es concreta que no es tracta d’ocupació es tracta en tot 
cas d’ocupabilitat i aquest concepte és especialment pervers, ja que pretén posar en el subjecte 
la responsabilitat de ser empleat o no, en lloc de posar-lo en qui realment té la responsabilitat; 
en aquestes accions i sense que hi tingui cap incidència Promoció econòmica. En relació amb 
l’àmbit de la participació (pàg 68) és força interessant i novedosa la definició de la forma 
d’assolir l’objectiu, promovem la participació tant de forma puntual en alguna activitat feta 
des de la regidoria de joventut, com una participació implicada en tot el procés de cogestió i 
coorganització o una participació completament autogestionada. No obstant, en relació a les 
accions i per tal de poder assolir l’objectiu trobem a faltar accions dirigides a la formació en 
relació amb processos participatius. L’àmbit d’habitatge, interessant l’acció dirigida a la 
creació d’una borsa d’habitatge compartida vinculat a l’assessoria d’habitatge de joves de 18 a 
35 anys assalariats, sobretot tenint molta més informació sobre aquesta acció i que em sembla 
prou interessant. En l’àmbit de salut la nostra preocupació, com així ha de ser,  sobre la 
prevenció de conductes de risc i noves formes de relacionar-se tema compartit per la majoria 
de les persones que estem aquí. Això s’apunta en dos focus de conductes anormals situades al 
Passeig i a l’Estació relacionades amb el consum, davant d’aquesta problemàtica un regidor, 
en el Ple anterior, ja va emplaçar la necessitat d’entomar el problema amb l’actuació al carrer 
hi veig que amb el del medi obert i suposo que la cosa anava per aquí, cosa que ens alegrem i 
ens felicitem. A l’eix de la cohesió social i la comunicació s’entén que un del objectius del 
procés participatiu és la de millorar la comunicació de la regidoria de Joventut cap a la 
població, el problema és que per tal de fer-ho l’eina és principalment el punt d’informació 
juvenil, el PIPA, que com el seu nom indica és d’informació i a les accions no es determina 
com es produirà aquesta comunicació. En relació a l’eix de cultura i oci, crec que la lectura 
que es fa de la demanda a partir de la diagnosi és errònia, ja que des del nostre punt de vista el 
sentit d’anar cap un increment, llegeixo textualment, de les activitats culturals i d’oci amb una 
programació anual i àmplia vehiculades per una comissió de joves o entitat juvenil és una 
demanda d’autonomia, d’autogestió, no requereix que sigui controlada per la institució i a 
banda no hi ha cap acció definida per formalitzar aquesta comissió de joves. Metodologia, 
considerem vàlid el plantejament d’atendre les necessitats dels  joves des d’un punt de vista 
integral i amb una visió transformadora de la realitat basat en el principi de transformació i 
que pretén que les polítiques de joventut han de tenir una voluntat transformadora afavorint 
l’apoderament de les persones joves i els processos de mobilitat social, per fer-ho cal 
incorporar una mirada crítica que doni a les polítiques de joventut una voluntat de transformar 
tant les condicions de vida del les persones joves en l’entorn físic, emocional i polític amb el 
model de societat en general, perquè les polítiques de joventut siguin realment 
transformadores cal que tinguin impacte sobre la societat. Aquí el més important i el que dóna 
sentit a la implementació de polítiques públiques des de l’esquerra és donar resposta a la 
pregunta, han servit per transformar la realitat social? Han tingut impacte transformador? Si 
no ens estem equivocant, ja que això ja ho fa la dreta, està acostumada a fer la gara-gara 
perquè tot continuï igual sinó no serien conservadors evidentment, llavors el problema es 
quan certa esquerra fa polítiques de dretes perquè tot continuï igual. Seguint l’evolució del 
Pla, això últim ens porta a un dels elements més fluixos del Pla, malgrat que se li dedica tot 
un capítol el vuit (pàg. 91) com és el procés d’avaluació, aquest és definit en el document com 
la finalitat d’analitzar  l’assoliment dels objectius i els efectes que estan tenint les polítiques 
de joventut i que es porten a terme com a elements de transformació social i de millora del 
benestar dels joves del municipi. Assumint doncs que les intervencions que realitzem 
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mitjançant el programa del Pla jove tenen la finalitat última de transformació de la realitat, 
entenem que l’avaluació d’aquest programes ens han de permetre detectar un: En quina 
mesura ha canviat la realitat sobre la qual volem intervenir; dos: Que és el que ens ha facilitat 
o ens ha dificultat l’èxit en  la nostra intervenció; tres: Quins canvis en el Pla o en els 
projectes ens poden ajudar a millorar la nostra voluntat de transformació de la nostra realitat. 
Malgrat que el document sembla propugnar que els criteris d’avaluació seran de forma 
preponderant qualitatius, a partir dels participats cal establir indicadors que determinin de 
forma objectiva allò que no hem definit que les polítiques de joventut siguin veritablement 
transformadores a partir de l’impacte que tinguin sobre la societat, per la qual cosa caldrà 
mesurar aquest impacte. Però els indicadors que s’han definit per cada eix són bàsicament 
indicadors d’activitat els quals permeten avaluar les execucions de les accions, la realització, 
el nombre de participants, etc. Cal però incorporar per poder assolir l’objectiu final del Pla 
jove indicador d’assoliment el qual ens permetrà avaluar aquells canvis que s’esperen assolir 
al final del Pla i fins i tot més enllà de la finalització d’aquest i sempre relacionat amb el seu 
objectiu general o amb els específics i especialment també indicadors d’impacte, els quals ens 
permetran avaluar els canvis esperats i desitjats que es poden produir com a resultat del Pla 
jove, a banda, evidentment, dels indicadors de satisfacció dels usuaris. Ja per anar acabant, 
recursos, a nosaltres ens agrada parlar de persones, no ens agrada parlar de recursos humans i 
demanaríem si us plau que si es pogués treure això, ja que els recursos és una forma 
d’objectivar. El Pla jove 2016 – 2020 consta a nivell de persones d’una realitat de joventut i 
lleure, un coordinador de joventut a jornada parcial, una tècnica de joventut i dinamitzadora 
juvenil responsable de l’Espai jove a jornada completa, una informadora juvenil, a jornada 
parcial, responsable del PIPA. Aquesta última persona no queda reflectit en el que serien els 
recursos financers, com ja un Pressupost de 17.550 que d’alguna manera és inferior al del 
darrer Pla que era de 19.600; altres àrees de 18.000, aquests és mantenen igual; i hi ha 
l’assignació de 31.500 euros per un tècnic de joventut que s’incrementa, suposo que pel fet de 
passar d’un tècnic de joventut a mitja jornada a un de completa, suposo que serà per això; un 
coordinador de 7.000 euros i d’alguna manera el total és de 74.050 euros, la qual cosa implica 
una davallada en relació amb el que hi havia l’any passat o en el Pla anterior que era de 
84.481,12, pel que fa al pressupost quan es va fer al 2012 era de 5.585.000 i el Pressupost de 
l’Ajuntament el 2016 és 5.969.089,00, per la qual cosa no entenem que es puguin dedicar 
menys recursos quan d’alguna manera hi ha més despesa. Per concloure, el document no el 
trobem correcte, presenta mancances importants que fan que el Pla no s’ajusti a la realitat i no 
sigui viable políticament, si el punt de partida la mostra escollida per realitzar la diagnosi és 
poc representativa i atzagaiada tota la resta de la qual es deriva aquest primer punt resulta 
errat i poca incidència tindrà. Si els indicadors no estan definits per proporcionar la 
informació per avaluar l’impacte produït i si aquests es produeixen i no es poden determinar 
les causes de res servirà per establir una pauta d’actuació de cara al futur. Si jo fos professor i 
aquets fos un treball presentat el tornaria a l’alumne demanant-li que el millorés atenent a 
criteris meteorològics, més acurats i de realitat. No obstant, demanem que es consideri 
l’avaluació i la publicació d’una memòria anual que permeti determinar la seva execució. Per 
tant, aquest regidor votarà en contra. 
 
Intervé Cristina Ciudad: Agraeixo el teu anàlisi, ja que demostra que realment t’has mirat el 
Pla i això és sempre d’agrair, però crec que ha estat una valoració molt teòrica i que també 
potser m’han faltat propostes a nivell de propostes reals, a nivell pràctic. Però dit això i 
responent a algunes de les qüestions que plantejaves, el fet que s’hagi prorrogat un any o que 
s’hagi endarrerit un any la publicació d’aquest Pla és perquè durant tots aquest anys s’ha estat 
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treballant en la seva redacció, hem cregut que era millor presentar un Pla amb cara i ulls i 
destinar-hi més temps que no fer-ho ràpid i corrents i de qualsevol manera; el procés 
participatiu ens va portar el seu temps, l’anàlisi del resultat d’aquest procés vulguis o no és 
laboriós i aquest és el motiu pel qual es presenta a dia d’avui. Pel que fa a la redacció d’aquest 
Pla ha estat des del propi àmbit de Joventut, no hi ha cap agent extern que hi hagi col·laborat, 
és un treball que han dut a terme tant el tècnic com la coordinadora de Joventut, un treball que 
jo crec que ha estat excel·lent per a la seva part, posant-hi tot el seu esforç i dedicació i crec 
que per això se’ls hi ha de donar les gràcies. En referència al que deies entre la diferència 
entre aquest Pla i l’antic Pla jove òbviament sí que n’hi ha, i el procés participatiu d’entrada, 
que això és on s’estructura tot el Pla n’és la mostra, les necessitats i les inquietuds dels joves 
varien i es recullen aquí, no depèn estrictament de nosaltres sinó de la resposta que hem tingut 
per part d’ells, jo crec que això és el canvi més notable, a banda d’això, doncs, òbviament, les 
entrevistes amb els agents, l’actualització de dades i les noves polítiques que s’han introduït, 
vulguis o no,  és la diferència que es marca entre un Pla i l’altra. Incidint de nou en el procés 
participatiu, com comentaves, nosaltres el vàrem fer obert per a tothom, vàrem intentar arribar 
a tothom, per la nostra part no podem rebre cap crítica en aquest sentit perquè no vàrem 
excloure a ningú, no vàrem fer una comunicació directe a joves concrets sinó que es va fer a 
tota la població. Per tant, donem per entès que aquesta informació ha arribat, ho vàrem fer a 
través de pancartes, de xarxes socials, a través de comunicats, i com us deia abans a través de 
la dinamitzadora i de la informadora i dels serveis que tenim, nosaltres creiem que en aquí 
s’ha fet una comunicació totalment completa que s’ha arribat a gent, de fet la mitja de 
participants en aquestes sessions varen ser entre 20 i 30 joves en cadascuna d’elles, creiem 
que és representatiu, òbviament sempre és difícil comptar amb totes les opinions però si que 
creiem que és una mostra molt representativa. Pel que fa a les entrevistes amb grups concrets, 
el que vàrem intentar és tractar amb grups de joves, o sigui, exclusivament de joves, de 
diferents col·lectius que participen en activitats plurals i que això ens permetés tocar diferents 
sensibilitats, com bé deies. El fet és que nosaltres vàrem creure que aquests grups, que bé són 
entitats conformades o agrupacions de joves no conformades com entitat, eren representatives 
de la realitat d’avui en dia i per això es va contactar directament amb ells. D’altra banda, pel 
que fa a la Comissió jove, nosaltres creiem en l’autodeterminació del joves, creiem que són 
responsables per sí mateixos i apostem totalment per això, per aquest motiu la Comissió jove 
no està gestionada per l’Ajuntament, és una iniciativa que surt directament dels joves, ells 
s’organitzen, nosaltres l’únic que fem és posar al seu abast la nostra ajuda, els nostres recursos 
i els serveis dels quals disposem, òbviament, perquè nosaltres treballem amb i pels joves i per 
tant creiem que això és la nostra tasca, però en cap moment guiem aquesta Comissió, en cap 
moment establim les bases d’aquesta Comissió simplement estem recolzant la seva decisió de 
tirar endavant aquest grup i, òbviament, de posar a l’abast tot el que tinguem com a recurs. 
D’altra banda pel que fa a les polítiques, com he destacat en un principi pot variar, és un 
apartat molt flexible, hi ha polítiques que potser no estan recollides i que finalment creurem 
considerar tirar endavant depenent de la realitat de cada moment i de la situació de cada 
moment. D’altra banda pel que fa a les polítiques dutes a terme fins ara o les feines dutes a 
terme fins ara, els màxims exponents que tenim de joventut són els nostres dos serveis el 
PIPA i l’Espai jove i com bé recull el procés participatiu l’opinió respecte d’ells, respecte a 
les seves accions és molt positiva i nosaltres creiem que les coses s’estan fent bé i per tant ens 
agradaria seguir en aquesta línia i sempre millorant quan sigui possible. Pel que fa a dades 
concretament, a l’anàlisi del diagnosi que comentaves, si que es veritat com es comenta en el 
mateix Pla és molt difícil accedir a certes dades i per tant potser per això en algun apartat 
manca alguna cosa concreta, però nosaltres hem intentat fer tot el possible per tenir aquesta 
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estadística, que és purament això, una estadística, creiem que la part important està en el 
procés participatiu que és realment on hi ha el contacte directe amb la realitat dels joves.  
 
Intervé Dolors Calm: Donar un reconeixement a la regidora i a les persones que han 
intervingut a la seva elaboració per  la tasca d’elaborar un informe del Pla jove que ens 
presenten. De les 108 pàgines que té, la part estadística no ens diu grans coses, algunes són 
del 2011, altres del 2012 , 2014 i 2015. La informació per ser útil ha d’estar propera en el 
temps i ha de ser comprovable  per poder assolir els seus objectius. Se’ns presenta un nou Pla 
pels propers 4 anys i  no ens ha arribat informació per part de l’equip de govern de com s’ha 
desenvolupat l’anterior, ni dels seus resultats, sols ens diuen que l’han assolit. Com sempre, 
hem de pensar que sí, però sota el seu únic punt de vista. Aquest Pla que presenten no ha estat 
participat als grups de l’oposició i ens el porten a Ple per aprovar. Dit això, els objectius  
marcats: generals, i específics, educació i valors, ocupació,  salut, comunicacions i cohesió 
social, cultures, etc.,  estem d’acord que cal treballar-hi. El nostre jovent l’hem de cuidar, 
formar i educar en tots els àmbits, són el futur del nostre poble i de la nostra nació. També 
apreciem que s’hagi entès que la regidoria s’ha d’apropar al jovent i que hi faltava 
comunicació amb el mateixos i que cal millorar-ho. Posem en valor, que es tingui en compte 
impulsar els nostres joves, aquí el nostre grup sempre ha manifestat dotar els pressupostos de 
partida especifica o ampliar l’actual i que sempre es queda amb 1000 euros de dotació, sense 
esgotar-se mai, per premiar i incentivar els seus esforços i resultats en diferents camps. En el 
tema de participació totalment d’acord. Entenem que amb els joves que han treballat, no són 
precisament els grups més problemàtics i complexes, per tant, ens faltaria saber com s’hi 
pensen apropar i quines accions portaran a terme per despertar l’interès dels mateixos. A la 
pàg. 38 diu, que l’assessoria de treball del PIPA és fins els 29 anys però l'acompanyament de 
recerca de feina és fins els 25 anys. Aquest 5 anys de decalatge no els acompanyem? També  
a la pàg. 37 es reconeix un menor número de consultes sobre formació, però destaca un 
augment qualitatiu, amb quins criteris ho valoren? En l’apartat d’equipaments, celebrem que 
analitzin que ens en falten i que hem d’habilitar-ne de nous i adequar els ja existents, així com 
millorar també els parcs esportius. Aquest apartat ens preocupa, ja que fins ara hem anat tirant 
del que teníem. A part de la partida que incrementen per aquest any en els pressupostos, de 
15.000 euros, per arranjar l’antic edifici de correus, queda molt per adequar, espais  tancats, 
llocs on reunir-se i interrelacionar-se, esportius i al aire lliure, això si han tingut en compte 
totes les franges d’edat. Tampoc hem vist un increment als pressupostos en relació a altres 
anys de les partides que afecten al jovent com, espai jove, activitats escolars i culturals, 
difusió del PIPA, Pla local de joventut (aquest any l’han abaixat) activitats culturals, educació 
etc. Ens preocupa i molt que aquest Pla sols sigui un grapat de bones intencions, i els 
argumentarem perquè ho creiem: El pla és del 2016 al 2020, de moment portem 1 any gastat i 
un pressupost pel 2017 que no contempla un increment de recursos. Ara demanen un altre 
educador/ora i dinamitzadora de l’Espai jove, però és en substitució d’una baixa,  en les bases 
de contractació s’ofereix un lloc de treball de 25 hores setmanals i amb un sou de monitor 
baix. No entenem que es faci un Pla jove elaborat i amb un munt de propostes i quan hem 
d’apostar per posar-hi una persona preparada no es demani una persona amb dedicació 
complerta. Realment no hi veiem una aposta ferma per aquest Pla, tenim el PIPA tancat des 
d’abans de  festes, i el Punt Jove ara també! Que pensen fer ? Si realment creuen en aquest Pla 
jove posin els mitjans per portar-lo a terme, hi ha maneres d’ajustar el pressupost i dedicar els 
diners al que és important! Tot i que ens sembla un Pla més de propòsits i bones intencions 
que una aposta real i ferma donarem suport a la regidoria i li demanem que ens mantinguin 
informats del seu desenvolupament i resultats almenys anualment. 
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Intervé Cristina Ciudad: Pel que fa a la participació nosaltres creiem que el Pla jove, 
òbviament, és destinat als joves i per tant ells són els protagonistes. Per aquest motiu, el 
procés participatiu, a qui vàrem convidar per participar i a donar la seva opinió va ser a aquest 
col·lectiu i el que torno a repetir, i que deia abans als vostres companys, van ser processos 
participatius (inaudible) en els quals a nosaltres ens interessava que vingués gent de tots els 
col·lectius i amb tots els punts de vista i per aquest tema nosaltres no vàrem posar cap 
inconvenient sinó totes les facilitats que vàrem tenir a l’abast. Pel que fa a les dades, 
òbviament, l´únic que hem intentat donar amb aquestes dades és un context no és la part més 
destacable del Pla sinó que és una mica una primera introducció a la situació que llavors 
acabem d’analitzar d’una manera més propera a través dels processos, d’entrevistes, etc. Pel 
que fa a l’edat d’alguns serveis, d’alguns acompanyaments o assessoraments, és relativa, és 
purament un indicador però llavors ens atenem a qualsevol necessitat que sorgeixi en aquell 
moment. Llavors, pel que fa a la valoració que es feia, com comentaves abans, d’alguns 
assessoraments, com s’havia fet com ho havíem tingut en compte bàsicament per les opinions 
dels joves, ells són als qui van destinats aquest serveis i per tant la seva opinió respecte a ells 
és el que a nosaltres ens de guia una mica per si realment s’està fent bé o realment cal millorar 
en algun punt. Llavors pel que fa el tema de l’Espai jove i el PIPA, el PIPA es veritat que 
porta vàries setmanes tancat, bàsicament perquè estem fent el procés de selecció de personal, 
criem que hem de profunditzar en aquest tema i tenir una persona qualificada i que realment 
se’n pugui fer càrrec sense cap mena de problema d’ aquests serveis, ja que nosaltres i creiem, 
que són serveis amb prou pes dins l’Ajuntament i dins el municipi i per tant volem fer les 
coses bé, tot  i que això ens comporti durant un temps tenir aquesta mancança. Pel que fa a 
tema d’horaris, nosaltres creiem que són els horaris que donen cobertura als serveis com s’ha 
fet fins el moment i no som partidaris en cap moment que això vagi en detriment del servei 
que estem oferint sinó tot el contrari, que és el que hem fet fins ara i el que volem mantenir.  
 
Intervé Dolors Calm: Tenir llogada una persona vint-i-cinc hores, la tindrem quatre dies, ja 
que el dia que trobi una feina de més hores que és el que la gent necessita no sé si és apostar 
pel futur, eh! 
 
Intervé Cristina Ciudad: Realment és l’horari que dóna cobertura aquest servei i per això 
busquem una persona justament per aquestes hores, si fos necessari ampliar aquest horari o el 
servei ho requerís nosaltres, òbviament, no hi tindríem cap problema, però de moment és 
aquest. 
 
Dolors Calm intervé: Doncs, si es creu en el Pla jove jo crec que s’hauria de plantejar. 
 
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚMEROS 189 DE L’ANY 
2016 I 7 DE L’ANY 2017, SOBRE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
 
Vista la Resolució de l’Alcaldia número 189 de l’any 2016, la qual es transcriu literalment: 
 
“DECRET NÚMERO  2016/189 
 
Miquel Arisa Coma, alcalde president de l’Ajuntament de Centelles. 
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Segons el Pla d’execució “Treball als Barris” Centelles 2016, vista la base 15.1 de l’Ordre 
EMO/225/2014, de 22 de juliol, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les 
subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de 
reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris, així com el règim jurídic aplicable. 
 
Segons la Resolució TSF/1694/2016, de 7 de juliol, per la qual s’obre convocatòria per a 
l’any 2016. 
 
Vist l’article 3 de la resolució TSF/1694/2016, de 7 de juliol, aquestes actuacions estan 
finançades pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social, mitjançant la Conferència Sectorial 
d’Ocupació i Assumptes Laborals, amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat, d’acord 
amb el que disposa l’Ordre ESS/1857/2016, de 5 de desembre. 
 
Segons l’expedient BTB-033CTB-011/16, els projectes aprovats objecte de subvenció, entre 
altres, són els següents 
 
Denominació acció:  Ocupació:  Nombre de      Estat Atorgat 
       Contractes 
 
Rehabilitació d’esplais Peó   2     Aprovat 13.801,68 € 
urbans i equipaments públics         parcial   
 
Vista la selecció portada a terme conjuntament per part de Promoció econòmica de 
l’Ajuntament de Centelles i Serveis Socials. 
 
Segons la disponibilitat de Josep Castro Muñoz i Slimane Melhaoui per portar a terme el 
servei. 
 
D’acord amb l'article 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 
modificada per la Llei 11/99, de 21 d’abril, que atribueix la competència d'aquesta presidència 
al que subscriu, i 291.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
Primer. Que es contracti, amb caràcter d’urgència, mitjançant contracte laboral temporal a 
temps parcial, a Josep Castro Muñoz i Slimane Melhaoui, per a rehabilitar d’espais urbans i 
equipaments públics. 
 
Segon. El contracte és per a la realització de serveis determinats i durarà del 29 de desembre 
de 2016 fins el 28 de juny de 2017. L’horari de treball serà de 26,25 hores setmanals, a temps 
parcial, prestades de dilluns a divendres i la retribució de 859,93 euros mensuals bruts. El 
salari es distribueix en els conceptes: salari base més part proporcional de les pagues extres. 
 
Tercer. Donar-la d'alta a la Seguretat Social, així com registrar-la a l'oficina de l'OTG. 
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Quart. Que el contingut del decret es notifiqui a la persona interessada i de la part dispositiva 
se'n doni coneixent al Ple en la pròxima sessió que es faci i es publiqui al DOGC i al BOP.” 
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat. 
 
Vista la Resolució de l’Alcaldia número 7 de l’any 2017, la qual es transcriu literalment: 
 
“DECRET NÚMERO  2017/7 
 
Miquel Arisa Coma, alcalde president de l’Ajuntament de Centelles. 
 
Segons el Pla d’execució “Treball als Barris” Centelles 2016, vista la base 15.1 de l’Ordre 
EMO/225/2014, de 22 de juliol, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les 
subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de 
reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris, així com el règim jurídic aplicable. 
 
Segons la Resolució TSF/1694/2016, de 7 de juliol, per la qual s’obre convocatòria per a 
l’any 2016. 
 
Vist l’article 3 de la resolució TSF/1694/2016, de 7 de juliol, aquestes actuacions estan 
finançades pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social, mitjançant la Conferència Sectorial 
d’Ocupació i Assumptes Laborals, amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat, d’acord 
amb el que disposa l’Ordre ESS/1857/2016, de 5 de desembre. 
 
Segons l’expedient BTB-033CTB-011/16, els projectes aprovats objecte de subvenció, entre 
altres, són els següents 
 
Denominació acció:  Ocupació:  Nombre de      Estat Atorgat 
       Contractes 
 
Comerç urbá de proximitat Dinamitzador   1          Aprovat          9.406,02 € 
           
Vista la selecció portada a terme conjuntament per part de Promoció econòmica de 
l’Ajuntament de Centelles. 
 
Segons la disponibilitat de l’Ana Romero García per portar a terme el servei. 
 
D’acord amb l'article 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 
modificada per la Llei 11/99, de 21 d’abril, que atribueix la competència d'aquesta presidència 
al que subscriu, i 291.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
Primer. Que es contracti, amb caràcter d’urgència, mitjançant contracte laboral temporal a 
temps complert, a Ana Romero García, per a Comerç Urbà i proximitat. 
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Segon. El contracte és per a la realització de serveis determinats i durarà del 17 de gener de 
2017 fins el 16 de juliol de 2017. L’horari de treball serà de 37,5 hores setmanals, a temps 
complert, prestades de dilluns a divendres i la retribució de 1.172,09 euros mensuals bruts. El 
salari es distribueix en els conceptes: salari base més part proporcional de les pagues extres. 
 
Tercer. Donar-la d'alta a la Seguretat Social, així com registrar-la a l'oficina de l'OTG. 
 
Quart. Que el contingut del decret es notifiqui a la persona interessada i de la part dispositiva 
se'n doni coneixent al Ple en la pròxima sessió que es faci i es publiqui al DOGC i al BOP. 
 
Pren la paraula Josep Paré, regidor d’Hisenda: Que amb la Comissió bàsicament va vinculat al 
treball als barris i peonatges com hem comentat en altres plens. El dinamitzador comercial de 
Promoció econòmica que es va incorporar uns dies a posteriori respecte els peons. 
 
Intervé Dolors Calm: En aquest tema ens sap greu ser pesats. Vostès han valorat seriosament 
el que hem anat repetint contínuament en els plens, que hi surten aquestes contractacions? 
Altres pobles, estan fent una tasca important amb les persones contractades i amb un objectiu 
clar d’inserció en el molt laboral, no tan sols basant-los en obra social. 
 
Josep Paré intervé: Els projectes són pel que són i per tant també s’ha de ser conscient amb 
l’àmbit i amb el temps que es pot acotar i amb les persones de les que es pot disposar, i 
s’intenta que les feines s’adeqüin a la convocatòria i a partir d’aquí que beneficiï a les 
persones contractades i també al treball que han de fer aquesta gent subjecte a la subvenció. 
 
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat. 
 
4. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DELS DECRETS DE L’ALCALDIA, 
ADJUNTA, DE 16 DE NOVEMBRE DE 2016 A 16 DE GENER 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. 
 
Intervé Alfons Giol: En relació a aquest punt voldríem fer dues preguntes, deixar constància 
d’un prec i també constatar una situació que ens sembla que cal denunciar. Pel que fa a les 
preguntes: En relació als Decrets 167 del 2016 (procés verbal de la finca nº 3 del carrer de 
Sant Joan), i el Decret 175 del 2016, compareixença en contenciós presentat per la propietat 
del Palau dels Comptes, voldríem saber quins són els objectes litigiosos d’ambdues causes 
atès que les resolucions no els esmenta com seria convenient, tal com nosaltres entenem. És a 
dir, Volíem saber aquestes causes a què es deuen, quins actes s’impugnen? 
 
Intervé l’alcalde: Pel que fa referència al 167, que fa referència al carrer de Sant Joan i fa 
referència al problema dels censos, que és una finca que hi havia quan es va obrir el carrer de 
Sant Josep i aleshores era d’una propietat i aleshores queda de Can Costa, per entendre’ns. 
Aquesta finca estava subjecte a un cens i aquest cens ara prescrivien  i aleshores la persona 
que és titular dels censos el que ha fet és recuperar tots els que no s’havien liquidat o sigui que 
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no havien fet el pagament dels drets que en el cens posava. Per tant, nosaltres el que fem aquí, 
la veritat sigui dita, era un cas que en el seu moment aquesta finca no es va inscriure i pel fet 
de no inscriure’s encara figurava a nom de la persona que se’ls va vendre, es va vendre o 
l’Ajuntament va compra la finca i el que s’ha fet és posar un contenciós contra el pagament 
d’aquest cens perquè entenem que nosaltres som titularitat pública, és un carrer i per tant no 
està subjecte a pagament. 
 
Intervé Alfons Giol: I del tema del contenciós? 
 
L’alcalde intervé: Del tema del contenciós, es va arribar a un acord, figurava en el Pressupost 
que es va aprovar el 22 de desembre i ja que el dia 20 de desembre acabava el termini del 
contenciós que la propietat havia posat nosaltres vàrem arribar a aquest acord, però, 
diguéssim, vàrem nomenar un advocat que no té cap cost per l’Ajuntament, ja que és el 
secretari de la nostra corporació a fi i efecte que ells presentin un cop aprovat l’acord, que ja 
ens consta que l’han presentat, que presentin el desistiment del contenciós per tal de poder 
cobrar les quantitats aquelles.  
 
Intervé Alfons Giol: Respecte al tema de l’IVA? 
 
L’alcalde intervé: Que nosaltres hem arribat a un acord de pagar interessos de demora per 
liquidació de l’IVA, però no de pagar ni els recàrrecs ni les despeses judicials i a més a més 
l’acord al que hem arribat és que aquí queda tancat i finiquitat qualsevol litigi sobre tots 
aquest conceptes. 
 
Pren la paraula Josep Lluís Bergés, secretari de l’Ajuntament: Ja està desistit. 
 
Intervé l’alcalde: Alguna cosa? 
 
Intervé Alfons Giol: Les dues preguntes que agraeixo que el senyor alcalde me l’he hagi 
contestat, un prec i una situació que ens a semblava que ens calia denunciar. Per tant, ara 
passo al Prec, a la situació que penso que cal denunciar. En relació al Decret 181/2016 pel 
qual l’alcaldia delega les seves funcions en una mesa de licitació (obertura de sobres nº2 del 
servei de recollida porta a porta), voldríem saber les raons que ho justifiquen atès que no es 
nomena al suplent previst al Decret 174 del mateix any. També voldríem fer notar que, si en 
altres ocasions aquests motius es posen com antecedents al decret de substitució, ens podrem 
estalviar aquestes preguntes. És a dir, veiem que es substitueix al senyor alcalde en aquesta 
Mesa, posem perquè potser aquell dia no li va bé, però en tot cas ens estranya que no es 
nomeni el suplent que hi havia previst a la Mesa. 
 
Intervé l’alcalde: Precisament perquè l’alcalde aquell dia estava malalt, va passar un procés 
gripal, cosa que pot tenir qualsevol mortal, i al ser el dia que s’havia d’obrir el Plec, es va 
mantenir la data i es va nomenar a un tinent d’alcalde. 
 
Intervé Alfons Giol: El suplent que estava previst tampoc li anava bé aquell dia? 
 
Alcalde: Era a Barcelona. 
 
Alfons Giol: En tot cas, si això en el Decret es diu ens estalviem aquestes preguntes. 
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Alcalde: Molt bé. 
 
Alfons Giol: Nosaltres les voldríem fer en la seu municipal que ens pertoca, però com que no 
podem venir a les hores que les oficines estan obertes, doncs, en tot cas les hem de fer en el 
Ple. Pel que fa al prec, i a desgrat del debat que ens sembla que algun dia caldrà iniciar pel 
que fa al servei d’auxiliars de policia local (o vigilants, com li agrada denominar-los al seu 
responsable, Sr. Toni Castells) i les múltiples incidències que s’hi observen, hi ha un Decret, 
el 173 del 2016, que eleva la llista d’aspirants admesos i exclosos pel procés de selecció d’una 
plaça , en propietat, d’auxiliar de policia local. En relació a aquest procés volem fer notar que, 
donada la precarietat del servei i el marc restrictiu que imposa la normativa estatal a les 
contractacions definitives de personal per part dels ajuntaments, estem davant d’una 
oportunitat que fa anys que no es presenta i que potser tardarem a poder tornar a activar. Amb 
això que volem dir que si en qualsevol procés  de selecció d’una plaça en propietat cal ser 
especialment curosos, en aquest cas cal donar l’oportunitat de que tothom el pugui seguir amb 
el màxim d’atenció possible. És per això que volem fer el prec que als grups de l’oposició 
se’ns mantingui informats, específicament, de cadascun dels passos de la selecció, fent arribar 
còpies dels diferents actes de tràmit (actes parcials del procés) en les quals es qualifiqui a les 
diverses fases del mateix fins a la proposta de nomenament. Aquest és el Prec, que per 
nosaltres és important i que agrairíem que se’ns anés informant de quin és el resultat de 
cadascun dels passos intermitjos fins a la selecció definitiva. 
 
Intervé l’alcalde: No hi ha cap problema. 
 
Intervé Alfons Giol: Finalment i pel que fa al fet que ens sembla que s’ha de denunciar cal 
que consti en acta la tendència que s’observa a l’equip de govern d’utilitzar la via del decret 
per atendre temes que, potser tècnicament poden ser de competència de la presidència, però 
que alguns antecedents o la simple coherència de respecte al debat polític, assenyalen com de 
major elegància que es tractin al Ple. En concret, en la relació de decrets de la qual es dóna 
compte això passa en el nostre entendre: - El Decret 164 del 2016 pel qual s’aprova el 
calendari fiscal. És obvi que l’alcalde ho pot decidir i que fins i tot es pot argumentar que es 
tracta d’un tema de mera continuïtat, o simplement tècnic, però ens sembla que furtar al ple la 
possibilitat de debatre sobre els temps del pagament dels impostos i les taxes dels vilatans, és 
perdre una oportunitat de debat i sobretot de consens que valia la pena haver mantingut. Pel 
que fa al Decret 172 del 2016. Modificacions al Pla Especial de la Festa del Pi. Pel seu 
caràcter popular i a la vista del debat que les modificacions de llavors va suscitar en un ple de 
l’any passat, s’entén que ara s’aprovin per Decret, però, novament, s’està sostraient al màxim 
òrgan de govern municipal tractar d’un tema que, sense entrar en les seves consideracions 
tècniques potser de caràcter menor, ho reconeixem, dóna oportunitat anual d’opinar als grups 
municipals sobre un tema important i d’indubtable ressò ciutadà. Decret 182 del 2016 pel qual 
s’aprova definitivament la dissolució de la Junta de compensació del Sector IV del POUM el 
“Marçó Vell”. No discutirem si la competència és de l’alcalde tot i que s’ha de recordar el que 
va passar amb un tema urbanístic també resolt per decret al sector de sant Pau, però el que és 
indubtable és que no debatre-ho en ple – com era el que, políticament, pertocava-,  impedeix 
de tancar de forma elegant una actuació que no acabem d’entendre perquè s’ha demorat tant 
en el temps i que es podia explicar, amb calma, per part dels que hi ha intervingut des de 
l’Ajuntament. No hem pogut debatre en Comissió alguns dubtes que ens mereix aquesta 
aprovació i per això hauríem preferit que es debatés al ple enlloc d’aprovar-se per Decret. 
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Acabem aquesta reflexió dient que ens agradaria que, en el futur, els temes que poden i han de 
suscitar debat, reflexió i participació dels grups, no es resolguessin per la via expeditiva del 
Decret, i que no ens vegem en l’obligació de recordar que el debat – com l’accés a la 
informació, encara que no sigui en hores d’obertura al públic de les oficines municipals -  no 
és mai estèril, i que l’accés,  el debat obert i la confrontació franca de visions i de projectes, és 
senyal d’una manera de fer que avançarà malgrat les inèrcies que van revenint sempre, com el 
fred de l’hivern que aquests dies experimentem.  
 
Intervé el secretari: Respecte al Calendari Fiscal, ni és competent el Ple ni l’alcalde, és una 
simple proposta. El competent és el gerent de l’Organisme de Gestió Tributària. Respecte al 
caràcter reiteratiu dels decrets, els decrets hi són perquè en té la competència l’alcaldia. Res 
mes. Gràcies. 
 
L’alcalde: Es tindrà en compte. 
 
Intervé Dolors Calm: En el decret 171. Fan modificació de crèdit per uns desfibril·ladors via 
subvenció de la Diputació, el que ens crida l’atenció és que no es presentés al Ple del 22 de 
desembre, ja que la data del decret és de 2 de desembre. El  Decret 172. No ens sembla 
correcte que l´actualització de PEM, de la Festa del Pi, es faci via decret, sempre l’havien 
passat per Ple. Esperem que aquest any que cau en dissabte, el podem revisar conjuntament 
tots, donada la complexitat que pot tenir. Hi ha quelcom que ens crida també l’atenció és la 
quantitat de multes que es recorren i s’estimen les al·legacions (total 4 en dos mesos), sigui 
per error en la data, en la lletra de la matricula o perquè s’estava descarregant. No ens sembla 
lògic, ja que els arguments són febles i algun repetitiu. El problema de treure multes és que 
afebleix el lloc del vigilant, els fa perdre credibilitat i desmotiva. Treure multes ha de ser en 
casos excepcionals, sinó tenim un problema i no és amb els agents, sinó amb la seva direcció. 
Els Decrets 176 i 177. Veiem que hi ha un error, ja que es designa com a instructor un regidor 
que fa, no sé, tres o quatre anys que no i és! L’error es podia entendre per un copiar i 
enganxar però no sé fins a quin punt, ja que ja fa molt de temps que no hi és! Però els mes 
preocupant és que qui signa el decret no el llegeixi, cosa imprescindible quan es signa 
qualsevol document i més quan parlem d’administració pública, que s’hauria de ser molt 
curós. 
 
Intervé l’alcalde. Moltes gràcies. Contesto el mateix, hi ha coses que són errors, el tema de les 
multes evidentment tothom té dret a presentar recurs i aleshores es nomena un instructor i 
aquest determina el que diu conjuntament amb l’assessorament jurídic i és té en compte o no 
és té en compte. El tema de la Festa del Pi, és un tema purament tècnic i aquesta vegada no es 
modifica res essencial i per tant és un tema de procediment tècnic   
 
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat 
 
L’alcalde intervé: Ara passarem al tema que fa referència a les mocions i que n’hi ha dues que 
es varen presentar per Comissió, una fa referència a la Defensa del dret de les dones al treball 
en igualtat d’oportunitats, que va presentar la senyora Margarita Prims, si vol explicar la 
urgència, si us plau! 
 
Intervé Margarita Prims: Es va presentar dijous passat, el dia 19. 
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Intervé l’alcalde: És una Moció que hi estem tots d’acord, que fa referència a la possibilitat, 
que nosaltres i tot el Ple entén que per igual feina igual sou, entre altres coses per tot el que 
això comporta i per tant és una Moció que s’està propiciant i posa de manifest aquesta 
precarietat i disfunció amb els sous que hi ha entre els homes i les dones. Per tant, si sembla 
bé votaríem la urgència, la qual s’aprova amb el quòrum de més de dos terços, per la qual 
cosa la Moció esmentada queda inclosa a l’Ordre del dia.  
 
PROPOSTA DE MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL 
ARAJUNTS-AM PER A LA DEFENSA DEL DRET DE LES DONES AL TREBALL 
EN IGUALTAT D'OPORTUNITATS, la qual es transcriu literalment:   
 
“Catalunya es troba davant d’una nova ofensiva del govern espanyol en funcions de 
judicialitzar la política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que afecten els 
drets bàsics de la ciutadania i que atempten contra la sobirania del Parlament de Catalunya. 
Des de principis d’any, hem assistit a l’anul·lació de diverses lleis catalanes a partir de 
recursos presentats pel govern en funcions davant un tribunal mancant de legitimitat. 
 
Una de les lleis recentment anul·lades parcialment és la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre 
dones i homes que té l’objectiu de fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per 
raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida. Concretament, els articles 
anul·lats pel Tribunal Constitucional són els que fan referència al dret al treball en igualtat 
d’oportunitats per dones i homes, així com les mesures per garantir l’aplicació de la llei. 
 
La suspensió afecta les mesures de prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per 
raó de sexe a les empreses, l’obligatorietat d’implantar plans d’igualtat a les empreses, la 
figura d’una persona responsable sindical d’igualtat, la presència de dones i homes a la 
negociació col·lectiva, la incorporació de la perspectiva de gènere en els expedients de 
regulació d’ocupació i a la prevenció de riscos laborals. 
 
L’informe Human Rights Report 2015 elaborat pel Departament d’Estat dels Estats Units 
d’Amèrica va destacar com a exemple de bones pràctiques la llei 17/2015 i alguns dels 
articles ara suspesos. L’estudi anual sobre drets humans assegura que la norma emfasitza la 
lluita contra l’assetjament sexual i que estableix la igualtat de representació en l’administració 
pública, la coeducació a les escoles, els plans d’igualtat a les grans empreses i la prohibició de 
difondre contingut sexista en els mitjans públics. 
 
Els preceptes suspesos tenen un fort impacte social ja que a Catalunya la diferència entre el 
guany salarial entre dones i homes és del 25,95% i la segregació ocupacional i la temporalitat 
continuen sent una constant en la realitat laboral de les catalanes. Els plans d’igualtat són una 
eina eficaç per complir el principi d’igualtat en l’àmbit laboral i les accions de protecció 
davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe garanteixen el dret de les dones a 
eradicar aquesta forma de violència de gènere. 
 
Atès que el president del govern espanyol va promoure un recurs d’inconstitucionalitat contra 
els articles 33, 36 (apartats de l’1 al 4), 39, 41, 41, 44 i del 59 al 64 de la Llei 17/2015 
d’igualtat efectiva entre dones i homes, 
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Atès que el Tribunal Constitucional declarat nuls i inconstitucionals els articles 33, l’article 36 
apartats 1, 3 i 4, l’article 39 apartats 1, 2 i 3, l’article 40, article 41 apartats 2, 3 i 4 i l’article 
44. 
 
Atès que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la potestat legislativa i 
és la seu on s’expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític. 
 
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 19 de maig la moció 37/XI sobre la 
judicialització de la política que insta el govern de la Generalitat a fer tots els passos, les 
accions i el desplegament legislatiu necessaris per a assegurar que els drets socials assolits per 
la ciutadania de Catalunya per mitjà de les dites lleis recorregudes puguin ésser garantits en 
tots els casos, i per tant deixar sense efecte pràctic la suspensió del Tribunal Constitucional. 
 
Per tots aquest motius, el grup d’ARAJUNTS per Centelles a l’Ajuntament de Centelles 
proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Donar suport al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat en les iniciatives 
legislatives que permetin fer plenament aplicables i efectives les lleis suspeses pel Tribunal 
Constitucional. 
 
Segon. Participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de l’anul·lació de les lleis 
catalanes i a favor de la sobirania del Parlament de Catalunya. 
 
Tercer. Garantir el compliment per part de l’Ajuntament de l’article 15 de la Llei 17/2015 
sobre l’obligatorietat d’elaborar, aprovar, executar i avaluar un pla d’igualtat de dones i 
homes destinar al personal al seu servei, així com d’un protocol per prevenir i abordar 
l’assetjament sexual i per raó de sexe. 
 
Quart. Donar suport a les empreses del municipi sobre els plans d’igualtat i les mesures per 
prevenir i abordar l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral, així com fer-los 
arribar la recomanació d’inscriure els respectius plans al Registre de Plans d’Igualtat del 
Departament de Treball, Afers socials i Famílies. 
 
Cinquè. Fer arribar aquest acord a les entitats de dones del municipi, a la representació dels 
treballadors i treballadores del consistori i a tots els grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya.” 
 
Intervé l’alcalde: Com que estem d’acord amb aquesta Moció i tothom l’ha llegit no cal que la 
tornem a llegir i passaríem a votar la Moció.  
 
L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, aprova la Moció íntegrament. 
 
Intervé l’alcalde: La següent Moció fa referència als refugiats i la proposa El Fons Català de 
Cooperació de les Entitats Munipalistes, és una Moció que denuncia la situació de precarietat  
que viuen les persones que estan refugiades de tots els països d’Orient mitjà i del continent 
Africà, especialment a un que té un conflicte bèl·lic però no solament aquestes persones que 
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tenen aquest conflicte bèl·lic. Per tant, nosaltres també donem suport a aquesta Moció a la 
qual nosaltres estem a favor que es faci d’una vegada per totes el repartiment, ja que no s’ha 
fet ni el que es va pactar, que es va pactar a la Comissió Europea. Per tant, nosaltres demanem 
que es faci el repartiment de refugiats per tota Europa i que puguin viure dignament com es 
mereixen i per això en adherim a la campanya Casa Nostra És Casa Vostra. Per tant, si sembla 
bé votaríem la urgència, la qual s’aprova amb el quòrum de més de dos terços, per la qual 
cosa la Moció esmentada queda inclosa a l’Ordre del dia.  
 
PROPOSTA DE MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL PSC-
CP SOBRE EL MÓN LOCAL CATALÀ AMB LA CAMPANYA CASA NOSTRA ÉS 
CASA VOSTRA, la qual es transcriu literalment:    
 
“Des de l’estiu de 2015 Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a conseqüència del 
desplaçament forçat de centenars de milers de persones que escapen de l’horror de la guerra, 
esperant una nova vida digna. 
 
Des del primer moment, la immensa majoria d’ens locals catalans han mostrat la seva 
predisposició a acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les competències d’asil, i 
han dedicat recursos per ajudar-les mitjançant la campanya d’emergència del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament per ajudar a les persones que cerquen refugi a Europa, i 
sensibilitzar sobre la situació en què viuen i les causes que han provocat la seva fugida. 
 
Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions internacionals i de la 
Unió Europea han incomplert els acords signats sobre refugi i asil, mentre la societat civil 
catalana reaccionava mostrant la seva solidaritat activa, tot mobilitzant-se a l’hora de demanar 
a les institucions competents que obrissin vies segures per poder acollir persones refugiades. 
 
En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària Casa Nostra És Casa Vostra, 
conformada per milers de persones a títol individual, col·lectius i moviments socials, ONG i 
empreses del sector cultural, amb l’objectiu de denunciar la situació que viuen les persones 
refugiades i migrants, aconseguir la sensibilització i mobilització de la ciutadania i demanar 
polítiques d’acollida reals i efectives a les institucions, sota el lema volem acollir. 
 
Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la campanya Casa Nostra És Casa 
Vostra de fer tot el possible perquè el món local mantingui i reforci el seu compromís actiu 
ajudant les persones que necessiten protecció internacional, i es sumi a la seva iniciativa. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Declarar l’Ajuntament de Centelles com a entitat local adherit a la campanya Casa 
Nostra És Casa Vostra. 
 
Segon. Sumar-se a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a 
Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. 
 
Tercer. Convocar a la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la convocatòria de manifestació de 
la campanya Casa Nostra És Casa Vostra que es celebrarà a Barcelona el proper 18 de febrer. 
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Quart. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Campanya 
Casa Nostra És Casa Vostra, així com a les entitats socials del municipi (o ens local 
supramunicipal si és el cas).” 
 
L’Ajuntament el Ple, per majoria de més de dos terços, aprova la Moció íntegrament. 
 
5. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS 
 
Pren la paraula Josep Arisa, regidor  d’Esport i manteniment: Un moment puc tornar enrere i 
explicar un moment a la Dolors el tema de DEA que no li hem contestat. Ella ha demanat 
perquè no anava al Ple la subvenció,  és perquè ha arribat avui mateix, perquè la finalitat es 
poder-los repartir per tot el municipi en diferents instal·lacions, al cotxe dels municipals i els 
volem treure a fora, com hi ha a tots els pobles, per cobrir la necessitat del municipi. Això ho 
anem fent mica en mica, ara n’hem incorporat dos més, ara aquest any n’hem demanat tres 
més, per poder cobrir les necessitats de tot el municipi. 
 
Intervé Dolors Calm: L’únic que manifestava és que hagués trobat lògic que s’hagués passat 
pel Ple del desembre. El demés ho trobo perfecte. 
 
Intervé Josep Arisa: Si no és va passar és pel motiu... 
 
L’alcalde intervé: Mot bé i moltes gràcies. Alguna pregunta? 
 
Intervé Miquel Àngel Alabart, regidor d’ARAJUNTS: Any nou, vida nova i preguntes velles, 
ja que volíem fer en aquest primer Ple de l’any un recordatori d’alguna de les coses que tenim 
pendents de fa un any i mig. Les comento totes seguides, però sí que agrairia respostes, com 
que són sí o no, que se’ns donessin, si pot ser. La pregunta és si aquest anys s’entomaran, si 
se’ns convocarà per tant a alguna de les comissions que tenim pendents des de fa aquest any i 
mig i que anem repetint en els plens. D’entrada se’ns va dir que se’ns convocaria sovint a la 
Comissió d’Educació i d’Esport, que de per sí és una comissió que estaria bé que se’ns 
convoqués sovint  i tenim molts temes per aquesta comissió que hem anat parlant i que han dit 
que se’ns explicarien, tot el tema de la Via Ferrada, tot el tema de la piscina, per tant esperem 
aquesta comissió. També esperem que se’ns convoqui a la Comissió sobre l’Estació de tren i 
les negociacions que s’estan fent o no, si avança el tema amb Madrid o RENFE. També se’ns 
va dir que se’ns convocaria a la Comissió de seguiment sobre l’associació a la C-17, que se’ns 
convocaria a alguna comissió específica per parlar de pressupostos i a una altra comissió 
específica per parlar d’ordenances, això si no ens deixem cap. En principi són comissions que 
estan pendents des de fa bastants mesos, un any o un any i mig  i de moment encara no se’ns 
ha convocat. Després hi ha una sèrie de temes pendents que també és la mateixa pregunta, si 
aquest any finalment s’entomaran o no s’entomaran. Comencem pel mes antic que és el 
ROM, que ja es va aprovar pel Ple fa un tres anys aproximadament i encara no s’ha creat la 
comissió i no sabem si s’hi està treballant; es va dir, hi ha un compromís del l’equip de 
govern que hi ha a l’Ajuntament que s’iniciaria un procés participatiu per fer un nou POUM i 
també fa temps que anem parlant tots plegats que caldria  revisar el Pla de Mobilitat. A més a 
més altres temes menors o no tant menors, com és la transparència, com saber si tenim data 
per a la nova web i nova i més transparent web de l’Ajuntament i si finalment els grups de 
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l’oposició tindrem lloc en aquesta nova web i en el butlletí municipal, com és prescriptiu. Són 
unes quantes preguntes però és per empaquetar tots els temes que tenim encallats des de fa 
temps. Gràcies.  
 
Intervé Josep Arisa: Jo responc la primera part de preguntes que ens has fet. Has demanat el 
tema de la Comissió d’Educació i Esports si l’ha faré, i l’ha farem, només us demanem que 
deixeu passar aquest mes perquè tenim previst fer-la, s’ajunten un parell o tres de coses 
importants a més de subvencions de la Diputació, les festes que venen,  per tant deixeu-nos 
passar aquest mes i les reprendrem totes. També explicar-vos les novetats que hi ha de la Via 
Ferrada, etc., tot i que les hem hagut de parar per circumstàncies, no depenen de nosaltres, 
però les hem hagut de parar, i tinc ganes de explicar-les bé. Per tant, hi ha el compromís que 
les farem.  
 
Intervé Miquel Àngel Alabart: La resposta és sí! 
 
Intervé Miquel Arisa: Pel que fa a la resta, hi ha la Comissió de la C-17, hi ha hagut moltes 
novetats com vostès saben perquè dissortadament, com vostès saben, hi ha hagut un fet molt 
greu. Ens havíem de reunir ara a principis d’any però encara no hi ha data de reunió, ens hem 
reunit dues vegades amb el secretari general de Mobilitat, hem anat treballant tot aquest 
aspecte, no solament de la C-17, sinó perquè el secretari de Mobilitat també és secretari 
general de Mobilitat vol dir en tot i per tant de rodalies, estem a l’espera de totes les demandes 
que es van fer perquè se’ns contesti properament i jo no hi tinc cap inconvenient ja us ho vaig 
dir, però entenc que en una comissió hi ha d’haver coses concretes per explicar. En el tren hi 
ha coses concretes per explicar, no m’ho han assegurat del tot, però està adjudicat un primer 
procés de reforma, de millora més que de reforma, de millora de l’Estació del tren i s’està 
treballant en la redacció d’una reforma de tot el tema de l’Estació, això de moment ho fa una 
empresa externa i si tenim els primers plànols llavors en podrem parlar. Nosaltres amb això 
estem també colze a colze amb la gent de No ens fotin el tren, aquesta gent també tenen les 
seves reunions amb el secretari general de Mobilitat i també són unes persones que treballen 
molt colze a colze i que no solament treballen en aquest aspecte sinó que treballen en un altre 
aspecte en el qual i treballen tots, que és de la periodicitat del trens, que parin trens 
semidirectes, tots aquest temes. Durant aquest primer trimestre hem de tenir contesta sobre el 
tema de la periodicitat dels trens i llavors en parlarem.  
 
Intervé Miquel Àngels Alabart: Pel que fa a les altres comissions, la de pressupostos i la 
d’ordenances? 
 
Intervé Josep Paré: Els compromisos que estan adoptats amb les comissions, en el pressupost 
plantejarem una modificació i les ordenances són per l’octubre, per tant tenim al llarg de 
l’any. El PUOM i el ROM són temes que a nivell de l’equip de govern s’ha d’acabar de 
valorar quan es periodifiquen i a partir d’aquí s’aniran plantejant els temes. En Josep ho 
plantejava, el tema de les comissions, que era generar un espai distés per anar abordant temes 
i anar plantejant temes d’economia, temes d’esports i que entre tots puguem anar reconduint 
aquest dia a dia de l’activitat i fer-los partícips dels projectes que vostè apuntava.  
 
Intervé Miquel Àngel Alabart: La pregunta és si al 2017 és convocaran les comissions que 
hem demanat? 
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Intervé l’alcalde: En el 2017, sí, segur. 
 
Miquel Àngel Alabart intervé: Al 2017 començarem amb  el POUM? començàrem amb el 
ROM? 
 
Intervé l’alcalde: El POUM ens reunirem, en parlarem, s’ha fet tot un treball previ molt 
important de posar al dia el Pla general actual que era sine qua non per tal de poder començar 
a treballar un POUM, ja que exactament s’ha unificat tot amb un sol document, tot això com a 
eina de treball, doncs, tot el seu desenvolupament, a partir d’aquí això encara no està acabat, i 
un cop acabat això, perquè això és una feina tècnica molt important, i no es pot tirar endavant 
res més sense que això no estigui ben acabat, aleshores serà a partir d’aquí, i per tant jo no 
hem puc comprometre a que es farà en tal data perquè els tècnics han d’acabar aquesta feina. 
 
Intervé Miquel Àngel Alabart: I en el ROM tampoc ho sabem? 
 
Josep Paré intervé: Són temes del llarg del 2017, que són onze mesos i mig, que es poden 
abordar però també li dic que no és un dels temes prioritaris per nosaltres i com en els altres 
temes s’hi està treballant d’una forma molt directa segur que es plantejaran les comissions, 
amb aquests altres temes, alguns per la complexitat i d’altres per la rellevància es veurà si es 
convoca dintre del 2017 o es posposa.  
 
Intervé Miquel Àngel Alabart: És que hi ha algunes que no m’heu contestat i només era sí o 
no! El Pla de mobilitat s’abordarà durant el 2017? 
 
Intervé l’alcalde: En el Pla de mobilitat i començarem a treballar al 2017, per tal de revisar-lo. 
 
Miquel Àngel Alabart: la web estarà en marxa al 2017? 
 
L’alcalde: La nova web ho hauria d’estar,  però posar totes les dades de transparència és 
bastant complexa, perquè a més s’han de mantenir,  hem de tenir una persona que hi treballa i 
evidentment s’està acabant; en aquest trimestre la nova pàgina web ha d’estar canviat el seu 
funcionament. Voldria dir que la pàgina web estem molt interessat en complir amb les dades 
de transparència, tots els processos que s’ha de fer ens obliga a partir de l’1 de gener de 2019 
a què es faci tot telemàticament, que es vagi substituint tot el paper i això vol una feinada i 
que hi estem a sobre. De totes maneres, el disseny de la pàgina que és tècnica i el contingut 
s’està fent i pensem que pot ser aquest trimestre quan tot això estigui a punt. D’acord! 
 
Miquel Àngel Alabart: A part de sí o no, era si la presencia del grups de l’oposició als mitjans 
públics... 
 
Alcalde: A la pàgina web evidentment si es fa algun tipus de publicació municipal també, ja 
que hi tenen tot el dret. 
 
Miquel Àngel Alabart: Per tant, aquest any hi haurà un espai pels grups de l’oposició? 
 
Alcalde: Només tenim la pàgina web. 
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Intervé Dolors Calm: Jo reivindico les comissions que ha demanat en Miquel Àngel i que les 
tenim tots demanades i esperem que no sigui una simple promesa, que fins ara ha set molt. En 
concret de l’Estació ens hem assabentat més per la premsa que per l’equip de govern, 
agrairíem que això canviï. Dit això, faig la primera intervenció: Vostès saben que el nostre 
grup ha estat i està preocupat des de l’any 2007 per la qualitat de l’aigua de boca, a partir que 
es va detectar que l’aigua del Pou de Can Buenos estava infectada per tricloroetilè, això ens 
ha portat a fer un control exhaustiu de la demanda d’analítiques i freqüència en que es fan, 
control dels dies que tarden en arribar els resultats a l’Ajuntament, quantes vegades l’aparell 
que fa l’stripping no hi és per neteja de filtres etc. Hem exposat el tema al Ple dues vegades en 
aquesta legislatura i hem arribat a fer altres gestions a l’ACA i a l’Agència de Salut pública. 
Cada vegada que ens hem trobat que hem de demanar reiteradament les analítiques i no se’ns 
donen, (un cop perquè no es troben, l’altre ja ens les han donat o ja en les donaran etc). Cosa 
que ens trobem ara mateix que tenim les analítiques de setembre i cap mes, les demanem i les 
tornem a demanar i res de res! Que vol dir doncs, és que una irregularitat o altre hi ha no falla! 
Detectem també que hi ha veïns de la zona del poliesportiu que demanen analítiques. En el 
Ple de maig i davant la nostra insistència del control que fa l’Ajuntament de les analítiques de 
l’aigua preocupats pel retard en què les podem aconseguir i tenint en compte que surten 
alterades molts cops. No els repetiré la nostre intervenció perquè es pot trobar literal a l’acta, 
encara que no a la gravació, perquè està en un dels plens que vostès no volen penjar. La 
contestació del Sr. Alcalde va ser : Que hi ha un responsable que si juga la feina i que no té 
cap mena de dubte que es fan totes les accions que s’han de fer i té la seguretat que està tot 
controlat. Demanat l’expedient i consultat, resulta que les analítiques del mes de novembre 
donen un percentatge de nitrats més alt del que permet el consum, segons normativa, i Sorea 
ho comunica al departament de Sanitat com és la seva obligació, fins el punt de tenir que 
buidar el dipòsit. El que ens preocupa i molt és que aquest pou igual que els altres se li fa 
l’analítica cada dos mesos o dos mesos i mig,  o sigui no sabem  la quantitat de porqueria que 
ens acabem bevent. No entenem com és que ens amaguin els resultats! Amb una cosa tant 
seria, quan serien vostès els que ens tindrien que informar i demostrar que ho gestionen 
correctament. L’opacitat d’aquest Ajuntament ens preocupa i molt, sobretot quan el tema és la 
salut dels Centellencs. Aquest tema és una cosa prou seriosa perquè se’ns donin totes les 
explicacions de com es gestiona i de com es soluciona. Tenim molt clar que el responsable 
principal i últim és l’Ajuntament i reiterem que estan jugant a la ruleta russa amb aquest tema, 
per tant demanem novament aquí en aquest Ple que clausurin el pou d’una vegada pel bé de la 
salut de la gent de Centelles! 
 
L’alcalde intervé: En principi, a nosaltres ens preocupa moltíssim la salut de les persones 
perquè entre altres coses nosaltres en tenim la responsabilitat. La responsabilitat és nostra i 
d’una empresa que té adjudicada el Servei. Per tant, qui ha de fer les analítiques i a qui exigim 
que faci les analítiques, qui en definitiva les fa i ens les passa és l’empresa concessionària del 
Servei i a mesura que ens passa les analítiques nosaltres anem actuant i aquí vàrem actuar 
rapidíssimament diguéssim davant d’això. No és significatiu el que en aquell moment va 
passar i que té una explicació molt clara, evidentment aquest pou es va haver de tancar com 
vostè molt bé ha dit al 2007 per un problema de tricloroetilè i es va fer tot el possible per 
tractar l’aigua i poder-la tornar posar a la xarxa, aquesta aigua a més de portar aquest 
component també té un altre component els nitrats que el tenen tots; és a dir, l’únic pou que es 
pot posar aigua a la xarxa perquè els nivells que donen de nitrats estan dintre els nivells que 
marca la normativa és aquests, ja que tots els altres pous els hem hagut de tancar i això s’ha 
fet i per tant hem hagut d’anar agafant aigua del Ter; per tant un setanta o vuitanta, depèn de 
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l’època, i el 100% de l’aigua que s’agafa és del Ter, i llavors aquella és una altra empresa que 
fa aquestes analítiques i també si hi ha alguna incidència en les passa. Per tant, totes les 
opcions s’han valorat pel bé de la salut del municipi, i tant l’empresa com nosaltres estem 
absolutament interessats en que això es faci, i es faci no bé sinó molt bé. El que passa que 
l’aigua s’agafa cada moment i per tant els components de l’aigua òbviament varien, no és una 
cosa estàtica, sinó que és una cosa que depèn del nivell que sigui, depèn de com s’agafi varien 
els nivells, depèn de les bosses amb que agafa l’aigua depèn i d’aquí bé que es facin aquestes 
analítiques i d’aquí ve que es vagi actuant en funció dels problemes que es detecten a les 
analítiques. Aquí és pot dir que la qualitat de l’aigua és la que ha de ser i per tant té totes les 
garanties perquè així ho diuen les analítiques i també perquè ho certifica l’empresa que en té 
la responsabilitat.  
 
Intervé Dolors Calm: Com que es prou seriosa la cosa jo demanaria que siguin molt 
transparents amb això i que no ens estigui costant tant tenir les analítiques i els agrairia 
moltíssim que tinguin un control molt exhaustiu, no dos mesos, dos mesos i mig, ja que amb 
la salut no si pot jugar. Vostès amb les seves accions i si les fan bé les haurien de transmetre, 
no pot ser que estiguem demanant les analítiques i no se’ns donin, és que ja veiem que hi ha 
algú, això no és ser transparent amb una cosa tan seria com aquesta.  
 
Intervé Víctor Barquer: Vaig a contextualitzar el tema perquè sinó no s’entendria. Resulta que 
l’acord de la Junta de Govern Local, de l’1 de desembre de 2006, veig que un dels punts al 
final és el Calendari, veig el Calendari ja hi figurava i evidentment hi ha tota una sèrie de 
qüestions relacionades amb permisos, amb vacances, relacionades amb tot una sèrie de coses 
(inaudible) Vaig anar a buscar el del 2015 i el 3 del 12, el número 19, i vaig deduir que hi ha 
una aprovació anual del que és el Calendari del consistori, cosa que em va estanyar moltíssim 
i vaig anar a demanar al representant del treballadors si es que l’Ajuntament de Centelles no 
tenia un conveni regulador de relacions laborals, i el que em va dir que hi havia era l’Estatut 
bàsic del treballadors i no n’hi havia cap altre, hi un any rere l’altra s’anava fent aquest 
Calendari on s’especificava tot el tema. Jo sincerament em va sobtar moltíssim quan, com ja 
sabeu, hi ha un acord comú de condicions pels empleats públics dels ens locals de Catalunya 
de més de 20.000 habitants, que té una vigència del 2015 al 2017, que està signat i està a 
Comissions Obreres a l’UGT, a l’ACM i  l’ACMC, tots els que d’alguna manera podien tenir 
interessos en el tema i m’estranya moltíssim i voldria saber per què l’Ajuntament de Centelles 
tenint en compte que el senyor alcalde és un antic dirigent d’UGT,  a més a més que havia 
treballat moltíssim en aquest tema, que no es preocupi que els seus treballadors estiguin 
afiliats a un sindicat, no ho entenc, perdó, que no tinguin un conveni regulador. Després quan 
li pregunto al representant laboral em diu que es un tema reiteratiu, que s’ha presentat moltes 
vegades, que està sobre la taula però que no s’acaba de solucionar mai. Considero que cal de 
forma immediata i tenint en compte que aquest acord acaba al 2017, encara que es pot renovar 
anualment, si no hi ha denúncia del mateix, que seria molt interessant que l’Ajuntament donés 
satisfacció a la demanda d’aquest tema, ja que és una qüestió de sentit comú, jo crec que 
també de la mateixa manera que ens podem preocupar de donar satisfacció als treballadors 
quan es jubilen doncs intentar fer-ho abans que es jubilin i intentar que en tota la seva vida 
laboral tinguin un marc legal on es puguin veure. La pregunta, per què això no existeix? Per 
què l’Ajuntament de Centelles no té un marc i per què no s’ha adherit via Ple a aquest acord?  
 
Intervé l’alcalde: Primer de tot dues coses: Jo sóc militant d’un sindicat. I la segona cosa que 
vull aclarir és que no és cert que no tinguin un marc jurídic, el tenen! Per tant, hi ha un marc 
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jurídic en el qual és basen. Aleshores els representant d’UGT i CCOO, juntament amb la 
Federació i l’Associació de Municipis van fer una especia de Conveni marc per tal d’establir 
uns grans paràmetres d’actuació i jo, la veritat sigui dita, jo no sé amb quin representant 
sindical ha parlat però a mi el model se’m va donar fa uns quinze dies, per tant abans no se 
m’havia donat. Si hi ha un representant sindical i és de CCOO, jo entenc que la seva feina és 
demanar les coses, parlar-ne i tal, però si no me l’ha demanat, és ell el representant dels 
treballadors, no sóc jo en aquest cas el representant del treballadors, que quedi clar! Aquí jo 
tinc una altra missió i aquesta no és la missió que hagi de tenir, perquè en altres coses el que 
són moviments econòmics, que sí que em preocupen, en aquest marc ni es toquen, en tot cas 
ha de ser un complement a part. Vull dir, quan en aquest context el representant sindical ara 
m’ho ha presentat, fa uns dies, va dir podria anar en aquest Ple i vaig dir, home, en aquest Ple 
no, fa dos dies, ja ho coneixia, però possiblement en el proper Ple ordinari hi vagi, se’ls 
informarà a vostès evidentment i això vull que quedi clar, ja que a vegades es diuen coses, o 
es diuen una mica desvariejades. Jo entenc que quan una persona té una demanda, té un paper, 
perquè l’administració són papers, un documenta a les mans, té mira aquest document! Parlar, 
podem parlar de moltes coses, perquè el deute és molt fàcil. Per tant, això està aquí i no hi ha 
cap inconvenient, sempre i quan això s’avingui a tota la normativa que actualment existeix a 
nivell pressupostari. D’acord. 
 
Víctor Barquer intervé: És evident, que els treballadors estan sota un marc legal, això està 
claríssim quan es fa el Calendari i es planteja aquí i ja està, això ja ho sé. El problema no és 
aquest. El problema és perquè es fa anualment i perquè no es defineix aquest marc, quan ja fa 
dos anys, i el que a mi em consta és una reiteració d’aquesta demanda per part laboral. 
M’alegro molt que em digui que en el proper Ple amb tota seguretat entrada aquest tema i el 
podrem abordar i aprovar i que crec que és molt important, perquè és un marc que no s’ha de 
renovar, és un marc molt més ampli que no el que es pugui definir, i vulguin o no vulguis 
encara que estigui ben fet, ja que jo me’ls he mirat i comparat i efectivament recull tots els 
temes, però vulguis o no vulguis un marc legal, un marc que sigui més ampli, us dóna una 
més de seguretat jurídica als treballadors, i l’altra dóna peu a una possible (inaudible) . 
Simplement això. 
 
L’alcalde intervé: Jo també vull dir-li una cosa. En definitiva, perquè jo d’aquestes coses hi 
entenc una mica i una cosa molt clara és, ja està molt bé un marc, però en una plantilla petita, 
hi ha molt marc, però és que jo m’hauríeu d’arreglar això o allò! I el marc no diu res, però al 
final s’acaba arreglant, per què? Perquè la realitat de les persones, les seves necessitats, com 
que és tan a tocar i la veus, doncs, penses, sí aquest senyor o senyora té raó i al tenir raó se li 
deixa fer, i potser el marc no ho especifica. Això no vol dir que no es pot aprovar, però vull 
dir que el fet que el Calendari laboral es faci any rere any és perquè se li demana a cadascun 
del treballadors que exposin les seves prioritats, cosa que penso que està molt ben feta i 
cadascú exposa els dies que l’interessen d’assumptes propis, dins un paràmetre, perquè 
evidentment el servei no pot quedar pas desatès. Jo amb tots els respectes, molts llocs i moltes 
empreses ja els agradaria que això els hi deixessin fer així. Motes gràcies. 
 
Intervé la Dolors Calm: El tema de Sant Pau EL mes de novembre passat, vàrem assistir a una 
assemblea de l’associació administrativa de Cooperació de Sant Pau. En aquell moment  vaig 
fer unes preguntes que no se’m van contestar, ja que no tenien la informació els representants 
de l’assemblea. Per tant, agrairia que me les contestessin avui i crec són prou importants per 
que ens donin la resposta. 
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1-Si tots els tràmits que s’han de fer sobre el desenvolupament del projecte de Sant Pau, els 
faran els serveis tècnic de l’Ajuntament o s’haurà de contractar externament? 
2-L’adjudicació de les obres es farà total o parcialment? 
3-Com tenen previst cobrir i quines accions faran  amb els veïns que no puguin pagar? 
En l’assemblea també se’ns va informar que era un projecta a 12 anys,. Un projecta a 12 anys 
creiem que l’haurien de participar a l’oposició, ja que en aquest temps poden passar moltes 
coses i seria l’adient i a mes quan és un projecte molt complicat i amb moltes coses a tenir en 
compte. No cal oblidar que tenen un contenciós en marxa, que el guanyin o el perdin és una 
complicació més, i si afegim que la relació entre propietaris i veïns no és bona és un cost 
afegit per portar a bon port aquest projecte. He demanat per dues vegades en Ple, que ens 
expliquin per quin motiu en el nou projecte hi ha una partida de 12.100 € per assessorament 
extern, per aquest mateix import i concepte ha estat aprovat en Comissió de Govern, i ja es va 
pagar una part de 6.000 € que va anar al Pressupost general de l’Ajuntament. Per què aquesta 
partida torna ha estar reflectida al nou Pla? Per una altra part, cal reiterar una vegada mes, que 
tinguin en compte, mirar d’apropar la part de veïns que no volen estar a l’associació 
administrativa de Cooperació, ( si cal a través d’ un mediador extern) sobretot perquè no es 
produeixi cap mes contenciós, ja que això no és bo per ningú i pot posar molts pals a les rodes 
(ja en tenim antecedents) S’ha de tenir en compte, que aquesta part de veïns no tenen cap 
relació directa amb l’Ajuntament, ni cap mena d’informació i hauran de pagar com tothom, 
cosa que no sembla gaire lògica. I sobretot també demanaríem un estudi aproximatiu de la  
quantitat que pot suposar l’import  global de diners de les  famílies que pot ser que no puguin 
pagar, (fixis que diem les que no puguin pagar, no les que no vulguin, que seria de molt mes 
bon solucionar), i com es farà front a això, i qui ho assumirà d’entrada? Coses prou important 
perquè les participin i entre tots agafem el camí més adequant per portar a bon terme la 
urbanització de Sant pau, creguin que aquesta es una proposició cordial i de futur. El grups de 
l’oposició tenim punts de vista molt semblants sobre el tema. Fet que els hauria de fer 
reflexionar. 
 
Intervé l’alcalde: Jo penso que, no entenc la seva oposició, però vistos els anys la comprenc 
perquè sempre ha estat la mateixa! Aquí hi ha una cosa que tots hem de tenir clara, els 
processos són els processos, jo també vaig assistir a aquella assemblea i queixa contra 
l’Ajuntament que no se’ls havia donat no sé què, no ni va haver cap, cap ni una, perquè 
entenen el procés, cosa que amb tots els respectes penso que vostè no l’entén. Hi ha un procés 
en marxa que es va fent pas a pas. Segona qüestió, no hi ha cap contenciós, que jo sàpiga, no 
n’hi ha cap de contenciós en aquest moment, no sé vostè quina informació té! En aquest 
moment no hi ha cap contenciós, s’han deixat passar tots els terminis, a més a més un cop 
passats els terminis no s’ha presentat cap contenciós fins avui, ara cal recomençar el 
procediment de la reparcel·lació i urbanització i se n’ha de parlar. Nosaltres parlem amb 
tothom i la veritat és que jo com a mínim li puc dir que d’aquí conec gairebé a totes les 
persones que viuen a Sant Pau, les conec totes, he parlat amb totes. Altra cosa és el que es diu 
i el que es deixa de dir, ja que és un tema que ens preocupa, perquè és un tema que hem 
entomat i que sabíem des del primer moment que era molt complexa, però és evident que 
tenim un mandat que és el Pla general que ens diu quins són els passos que s’han de seguir 
per tal de tirar-lo endavant, i no hem fet res més que seguir el que diu el Pla general. Les 
persones que van adquirir o ja eren propietàries de Sant Pau ells també varen participar amb el 
Pla general i en aquell moment el Pla general els hi va semblar perfecte, per tant vol dir que 
aquí han passat els anys i s’ha entomat això com s’han entomat tantes i tantes coses, perquè 
no li vull explicar, perquè si vostè no anava per allà, que cal anar-hi i jo hi he anat moltíssimes 
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vegades, hi vaig i parlo amb gent, hi ha gent que hi està a favor,  hi ha gent que hi està en 
contra, perquè en realitat és un tema molt complexa, la realitat és a vegades molt dura, perquè 
una cosa és el jo voldria i l’altra cosa és el si jo puc, i en aquest cas des d’aquí no s’ha posat 
mai cap inconvenient sinó el contrari, s’han posat totes les facilitats possibles. Que ara s’ha 
d’obrir un altre procediment, que ara s’ha de tirar endavant un altre procediment, això portarà 
una complexitat enorme i que evidentment tothom podrà expressar una altra vegada els seus 
criteris i les seves aspiracions. Per últim, li he de dir, que vostè no es por fer portaveu, que allà 
hi ha uns propietaris i una Junta de cooperació que és la que treballa, i d’aquesta Junta ho pot 
ser-ho tothom n’hi ha el cinquanta i pico per cent, perquè sinó no podrien ser Junta de 
cooperació, ho pot ser tothom i hauria de ser-hi tothom, perquè en definitiva és allà on es 
treballa i es participa, ja que hi ha una normativa urbanística molt clara que permet aquesta 
possibilitat. I per tant això no te res a veure amb altres històries i amb altres instàncies que es 
puguin arribar a moure, que jo no tinc cap inconvenient a parlar amb ells, amb ningú, però 
que les coses han de tenir una certa lògica i això li dic perquè ara s’ha acabat un procediment, 
no hi ha hagut cap recurs, per tant ara s’iniciaran els altres procediment i això vol dir un temps 
llarg a parlar amb els veïns. Concretament amb aquesta Associació, nosaltres, penso que 
tècnicament, ja que ells volen parlar tècnicament, penso que es troben properament i que 
tindran la informació per discutir tots aquest aspectes que ells creguin convenient que han de 
discutir i a partir d’aquí hi ha d’aportar les seves idees si les volen aportar. Això durada 
temps, per tant hi haurà temps per parlar-ne i hi haurà temps perquè les persones donin la seva 
opinió i temps hi haurà per veure com acaba, és bastant complexa i ho serà sempre; jo conec 
concretament tres o quatre ajuntaments, concretament tres, que no tenen una urbanització , en 
conec un del Vallès que en té 48 d’urbanitzacions com aquesta i que encara no han aconseguit 
legalitzar-ne cap. Per tant, tot això és molt difícil, que fa molts anys que es van fer, i que la 
normativa ha canviat, ha tingut d’anar-se adaptant; el Pla general ja marcava una altra via, 
però ara hi ha una normativa que s’ha d’incorporar. Per tant, tot això és bastant difícil i 
complexa, vol el seu temps i vol que els tècnics i diguin l seva. 
 
Intervé Dolors Calm: Escolti’m jo no sé si no m’explico bé, o què! Jo d’entrada de portaveu 
no ho soc de ningú, només del grup que represento. A l’assemblea jo no he dit que hi hagués 
cap protesta, vostè quan parla de la urbanització de Sant Pau només parla d’una associació en 
concret. Vostè sap molt bé i és coneixedor que hi ha tot una altra sèrie de veïns que estan molt 
rebotats amb l’Ajuntament i el que s’intenta amb tot això, és que es faci de tal manera 
d’intentar unir i es faci menys difícil aquesta urbanització, és el que demanem de d’aquí. Per 
altra banda, jo ja és la tercera vegada que demano un aclariment d’una partida de 12.100 
euros, que no hi ha manera que se’m contesti, jo no sé com ho haig de fer perquè se 
m’aclareixi! Vostè no contesta el que realment li estic dient. 
 
Intervé l’alcalde: El tema de la partida, el tema que ara es paguin aquestes partides no vol dir 
que es puguin tenir en compte en el seu moment. No vol dir això. 
 
Intervé Dolors Calm: Això no és una contesta pel que jo li estic dient. Però a vegades és 
complicat. 
 
Intervé Margo Prats: En el Ple anterior el regidor Antoni Castells es va comprometre a revisar 
l’informe de l’enginyer referent a l’antena de radio del veïns que ens acompanyen aquí en el 
Ple i que també voldran saber com està el tema, aquesta és la pregunta. També agrairíem, això 
sèrie un prec, en aquesta tipus d’informes independents, que és fessin més sovint, ja que ens 
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consta parlant amb l’enginyer que tots aquests temes generen certa inquietud en alguns veïns, 
al carrer de Collsuspina, les antenes de telefonia, és un tema llarg i que arrosseguem des de fa 
molt temps, que cal explicar bé i que també cal que periòdicament es facin informes, com fan 
altres pobles veïns, que els encarreguen a la Diputació i que estudien els camps 
electromagnètics, que és un tema que sembla que preocupa bastant, i aquí a Centelles, a més a 
més, ara estem tenint aquest tema en concret. La pregunta és, si s’ha fet alguna actuació 
respecte el tema?  
 
Intervé Antoni Castells, regidor de Seguretat Ciutadana: Aquest és un tema purament tècnic, 
que políticament no s’intervé en res, és en mans de qui ha d’estar, són els tècnics els qui 
acabaran decidint que s’ha de fer amb tot això. Vull dir, s’està instruint i quan acabi 
s’informarà. 
 
Intervé Margo Prats: Però vostè com a regidor si que ha de vetllar-ho, la pregunta és, vostè ha 
vetllat perquè això s’estigui revisant? I que els tècnics l’estiguin instruint? 
 
Antoni Castells intervé: Evidentment, s’estan fent coses. 
 
Margo Prat intervé: Ha parlat amb els veïns i les veïnes que també demanen resposta. 
 
Antoni Castells intervé: Hi va haver una entrada en la qual demanaven un informe de com 
estava aquesta antena en qüestió, els serveis tècnics varen fer l’informe, el qual es va llegir 
aquí i que és l’informe que en principi s’ha d’enviar als tècnics, a partir d’aquí tot va seguint 
el procediment. 
 
Intervé Dolors Calm: En relació a una queixa presentada per un veí sobre la manca de 
manteniment de la zona verda, situada al carrer d’Aiguafreda, a la zona de la Ziga zaga. Se 
l’hi va contestar per decisió de la Junta de Govern i en base a un informe de la arquitecta 
municipal, de data 16 de novembre, que des de l’Ajuntament ja s’han començat a fer les 
actuacions de neteja i en breu estaria solucionada la problemàtica. És públic i notori que la 
zona està bruta, fins el punt que algun veí, quan treu el seu gos a part de recollir els 
excrements del mateix, es dedica a recollir bosses d’altres deixalles que hi troba, això 
s’incrementa a la zona de sobre la piscina coberta. També s’han queixat que hi falten 
papereres, la regidora de Medi ambient en el Ple del 29 setembre deia que estaven a l’espera 
d’una subvenció per anar reposant les que es fan malbé, però, i els llocs on no n’hi ha?, Com 
tenen pensat solucionar el problema?  
 
Intervé Neus Verdaguer, regidora de Medi ambient: De papereres, ja n’hi ha una dalt i una a 
baix i n’hem posat una altra al mig, el que passa és que ens les arrenquen. Per tant, tindrem 
d’anar-ho mirant i anar-n’hi posant, el que passa és que també es complicat tot aquest tros de 
deixar-ho, ja ho dic, dalt de tot n’hi ha una i a baix també, només falta la del mig que és la que 
ens desapareix més.  
 
Antoni Castells intervé: Jo només dir-li que quan al manteniment de la zona del ziga zaga, té 
un manteniment protocol·lari que cada cert temps és fa a altres llocs. En principi, quan va 
entrar la instància ho vaig a anar a veure personalment, m’hi vaig passejar i tret d’unes 
pintades que hi havia en unes cases i en uns bancs el demés entenc jo que estava força bé, 
quan jo hi vaig anar.  
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Intervé Margarita Prims: Abans de passar a l’altra pregunta, voldria aclarir, si us plau, Toni, 
em semblava que vostè havia dit en el Ple anterior que miraria de fer fer un estudi 
independent, no dels serveis tècnics de la casa, per contrastar aquesta informació de la qual 
algunes persones dubtaven que estigués el tema de l’antena tot en correctes condicions. 
 
Intervé Antoni Castells: La veritat és que no recordo haver dit això. Potser que ho digués, no 
ho recordo. 
 
Margarita Prims: Ha nosaltres ens sembla que sí que ho va dir. 
 
Antoni Castells: Jo no recordo haver dit això. 
 
Margarita Prims: No sé si ho va dir el regidor o potser l’alcalde. Ho va dir el senyor alcalde! 
 
Intervé l’alcalde: Potser ho va dir el senyor alcalde! Vull dir què, si no ho ha dit un o ha dit 
l’altre. Doncs, si ho ha dit el senyor alcalde, en principi a la zona hi hem posat una estació que 
analitza uns quants paràmetres important sobre el tema que poden afectar la salut de les 
persones. En definitiva en aquests paràmetres, que analitza els components de l’aire sobre la 
calefacció, tot allò que són contaminants i que n’hi ha un aquí, un a Tona, un a Vic, un a 
Manlleu que també té en compte tot el tema de l’ozó i de tota aquesta problemàtica que està 
generant últimament el tema de salut i aquest no ho contempla, però evidentment no hi ha cap 
inconvenient, jo no ho dic que no ho digués, ja que un no es pot recordar de tot, però de totes 
maneres jo, ho hagi dit ho no ho hagi dit, nosaltres a partir de dilluns buscarem aquest grup 
independent que faci aquesta analítica de les ones.    
 
Intervé Margarita Prims. Faré la segona pregunta. Els terrenys de l’escola bressol actualment 
el Petit Xoriguer ens consta que el termini de cessió dels terrenys per part de l’Ajuntament al 
Departament d’Ensenyament s’esgota aviat, que s’acaba el termini de cessió per part de 
l’Ajuntament dels terrenys a l’escola Xoriguer, el nou edifici. La nostra pregunta és, no sé si a 
l’alcalde o a la regidora, està previst que es construeixi l’escola Xoriguer? Quin és el futur 
d’aquest centre, seguirem veient els barracons? 
 
Intervé l’alcalde: Nosaltres precisament vàrem creure que havíem d’ubicar, ja que no hi havia 
places, l’Escola Xoriguer on hi havia hagut l’escola bressol, la segona escola Bressol. Perquè 
nosaltres creiem que és una manera que el Departament ho tingui més a mà per tal de fer 
l’ampliació i tirar endavant l’escola Xoriguer. Nosaltres, ho sigui el nostra compromís i 
encara l’altra dia va venir el senyor Masegú i li vàrem manifestar, és que nosaltres optem 
perquè es tiri endavant l’Escola Xoriguer, no solament això! Diguéssim com educació 
nosaltres entenem no solament per tal de pal·liar el fort creixement que hi haurà en aquest 
moment amb els nanos a partir del dotze, catorze anys, nosaltres estem perquè hi hagi instituts 
i escoles per tal de descentralitzar el que és l’institut i estem d’acord que tant l’Escola Ildefons 
Cerdà com l’Escola Xoriguer, doncs, es fes una escola com a mínim es permetés fins els 
catorze anys, però sinó per quin motiu cal fer l’Escola Xoriguer, perquè ho demanem els 
claustres, ho demanen els mestres i nosaltres ens ho creiem. 
 
Intervé Margarita Prims: Però de moment la resposta és no davant de les escoles tres – setze! 
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Intervé l’alcalde: La resposta és no, perquè el Departament va pel que és fàcil, que és 
col·locar dues cargoles a qualsevol lloc, amb tots els respectes i a partir d’aquí ja solucionem 
aquest problema durant tres o quatre anys i a partir d’aquí Déu dirà. Però nosaltres tot i que és 
que no i seguim insistint en que aquesta és la solució, no solament perquè ho diem nosaltres, 
ja que pedagogs que ens assessoren de molta solvència ens donen com a solució aquesta i per 
tant no és una cosa que ens haguem inventat ara aquí, sinó que és un projecte que ja té un llarg 
recorregut i que hi ha unes persones que ens donen validesa pedagògica a aquest projecte. 
 
Intervé Margarita Prims: Absolutament d’acord. Però no és la línia del Departament 
d’Ensenyament, per tant aquesta lluita s’ha de vetllar des de la institució.  
 
L’alcalde intervé: No perquè la línia sigui una altra nosaltres hi hem d’estar d’acord. 
 
Intervé Dolors Calm: En el mateix Ple del 29 de setembre, la regidora també ens va dir que el 
pipican que hi havia a la zona de Rodolfo Batlle seria substituït per un entre els carrers St. 
Francesc Xavier i Jaume Guinovart, com ho tenim? Aquest carrers queden molt lluny del que 
s’ha desmantellat, pensen posar-ne un altre a la zona de dalt del poble? I fer complir el 
contracte de neteja i desinfecció dels mateixos? Segons es va dir, es feia cada dos dies i amb 
la voluntat de fer-ho cada dia i això a dia d’avui no és així. 
 
Intervé Neus Verdaguer: Jo penso que de netejar si que es va fent. De posar-ne un altre allà 
dalt, doncs, hem de buscar un espai entre l’aparcament i la fàbrica que han tirat a terra, ja que 
aquell tros ha canviat una mica i pel que fa a l’altre trema el tenim en perspectiva de fer-ho; 
no està fet, però mirarem de fer-ho i que està ja en procés. 
 
Intervé Miquel Àngel Alabart: Hi ha un neguit al poble pel cert col·lapse que sembla que ha 
viscut el CAP en les darreres setmanes, a causa de baixes, etc. A més amb la mala fortuna, 
volem creure que ha set la mala fortuna, però ha coincidit que aquesta situació coincidís amb 
la defunció d’una persona amb circumstàncies que estan per aclarir després d’assistir al CAP, 
només ho destaquem perquè ha coincidit no volem denunciar res en aquest sentit, però això ha 
afegit encara més inquietud al poble respecte aquest tema i per tot plegat creiem que cal una 
implicació de l’equip de govern i fins i tot potser de l’alcalde en fer un seguiment proper i 
freqüent del funcionament del CAP, de la detecció de possibles problemes i de la 
col·laboració activa en la recerca de possibles solucions incloent si convé la intermediació 
amb el departament. La pregunta és, aquestes darreres setmanes, donada aquesta situació que 
sembla que s’ha creat la del col·lapse, hi ha hagut alguna reunió extra per conèixer amb la 
direcció del CAP, per conèixer de prop aquesta situació o si està prevista? 
 
Intervé l’alcalde: Nosaltres ens reunim periòdicament amb el CAP, és evident que té tota la 
raó amb el que vostè expressa i som coneixedors d’aquest cas que vostè ens manifesta, això 
també ho hem manifestat en el CAP i nosaltres fem un seguiment; ara bé per tal d’estar més 
tranquils el que sí farem serà demanar, més que una reunió, una anàlisi de dades, que ens 
donin les dades d’atencions que hi ha hagut en tot aquest període i que si poden i les tenen 
comparar-les amb períodes anteriors, que potser de fa un any, de fa dos anys, en el mateix 
període per veure si aquí hi ha hagut un problema de desorganització o hi ha hagut un 
problema puntual. A nosaltres alguna vegada se’ns manifesta que ells tenen un problema, que 
és el tema que ara podrien ser que es resolgués, que és el problema d’Aiguafreda. El problema 
d’Aiguafreda, resulta que hi ha molta gent que com que algú es pot apuntar allà on vol, ja que 
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ells tenen una situació pel que sembla deficient, que la desconec i per tant no opino sobre les 
coses que desconec, doncs, molt ciutadans el que fan, com que l’ABS, més que el CAP de 
Centelles, ja cobreix tota la Plana de Sant Martí, això ha creat un efecte en el qual venen més 
gent d’Aiguafreda aquí, i per tant vol dir que ve més gent que la que ells tenen capacitat per 
atendre. Per tant, estem analitzant aquestes dades i llavors en parlem.  
 
Intervé Miquel Àngel Malabart: Ens tindreu informats? 
 
Intervé l’alcalde: Sí. Gràcies. 
 
Intervé Dolors Calm: Seguint amb les explicacions de la regidora en el Ple de setembre, cosa 
que agraïm, voldríem saber com tenen la valoració que estaven fent dels mitjans dedicats a la 
neteja viaria a partir dels indicadors del servei comparativament entre altres municipis, ja que 
ens agradaria tenir aquesta informació, si ja ho han acabat. 
 
Intervé Neus Verdaguer: Ara ho estem acabant de fer, perquè per presentar-ho a la Junta de 
Residus, ara precisament divendres tenim una reunió amb en Miquel per presentar-li les 
dades, i amb la recollida i tot plegat ens hem posat al nivell de la comarca d’Osona, o sigui del 
trenta i pico per cent que recollíem ara estem a trenta-vuit, el que passa que ara no tinc les 
dades aquí perquè no sabíem que ho demanarien. Vull dir que estem treballant amb tot això, 
precisament avui n’he parlat amb el tècnic i la setmana que ve tenim una reunió amb l’alcalde 
per presentar-li totes les dades, tots els números, llavors us ho podem presentar a vosaltres. 
 
Intervé Dolors Calm: Els recordem que en el Ple del 24 novembre passat vàrem  posar sobre 
la taula  que no s’estan complint els estatuts de la residencia Sant Gabriel, pel que fa al 
nombre de components del Consell Rector, en falten 3, han pres una decisió ja? Com ho 
tenen? 
 
Intervé l’alcalde: No, la veritat és que no, perquè és un tema més jurídic que una altra cosa per 
tal de veure que comporta canviar els estatuts, que ens beneficia i que ens perjudica i a partir 
d’aquí també hem de parlar amb el fundador, perquè evidentment, tot i que ell va sortir del 
que era el Patronat, sí que és cert que encara hi manté una relació i per respecte a un llegat, ja 
que Centelles té la sort de tenir una residència que penso jo de primer nivell, gràcies què a 
l’any vuitanta aquesta persona va donar més de cent milions de pessetes, que en aquell 
moment eren molts diners, tot això ho farem i llavors ho respondrem. 
 
Intervé Dolors Calm: Mes que canviïn els estatuts el que demano és que compleixin els que hi 
ha. 
 
Intervé l’alcalde: Sí, però per complir el que dèiem també nosaltres volem copsar a vegades 
les coses no són tan fàcils, el fet que siguin uns estatuts que varen fer ells i que van aprovar 
ells, hem de valorar-ho, escolti’m són coses d’aquelles que no afecten gens el dia a dia i que 
cal tenir en compte persones que van ser avaladors i pagadors d’una instal·lació, penso que ha 
de ser correcta fer-ho així.  
 
Intervé Dolors Calm: Però això no eximeix que es compleixin els estatuts. 
Seguidament faré una altra pregunta, en data 6 octubre vàrem presentar una instància 
demanant que es canviessin les bandes reductores de velocitat de davant l’escola Xoriguer, 
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perquè eren un xafa cotxes i no es podien fer, no a vint per hora com va dir el regidor, ni molt 
menys a 30 com estava senyalitzat. Posteriorment  ens van reunir a l’Ajuntament el regidor, la 
vigilant municipal, i un representant de cada grup de l’oposició i se’ns va informar que 
aprofitarien per canviar les bandes reductores del carrer Hostalets per una plataforma, al 
mateix temps que fessin els arranjaments a la carretera de Banyeres.  Oh sorpresa! en data 10 
de gener, rebem resposta a la nostre instància d’octubre dient-nos que segons informe de 
l’arquitecta municipal les esquenes d’ase de davant les escoles compleixen les dimensions 
recomanables (cosa que estudiarem però que dubtem i molt) Mirin, considerem que ho bé hi 
ha una falta de coordinació entre l’equip de govern i el que contesta les instàncies o bé ens 
estan prenent el pel directament. 
 
Intervé Antoni Castells: En comissió era vostè i els grups de l’oposició i em vaig 
comprometre a rectificar el bot i continua aquest compromís. Aquest bot s’havia de rectificar 
quan es fessin els bots de la carrereta de Banyeres, no es va comptar bé les necessitats de 
quitrà que hi havia en aquell moment, també per la temperatura que hi havia aquell dia al ser 
quitrà calent, es va refredar massa i es va optar per fer altres coses més ràpides que aquelles 
pel fet que quedessin bé. El cas del dubte que planteja, senzillament..., quines dates ha dit que 
va rebre la contesta? 
 
Intervé Dolors Calm: El 10 de gener. 
 
Intervé Antoni Castells: I la Comissió de Govern quan es va fer? 
 
Dolors Calm: La instància la vaig entrar el vint d’octubre. 
 
Antoni Castells: El fet és que es va prendre una decisió que pren l’equip de govern i 
senzillament el tècnic diu que segons la seva opinió el bot compleix la normativa, això és el 
que se li comunica.  
 
Dolors Calm: Clar, però vostè mateix diu que allò no està ben fet, doncs aquí hi ha una 
descoordinació terrible. 
 
Antoni Castell: Perdoni. No hi ha cap descoordinació. El tècnic diu que aquell bot compleix la 
normativa, el tècnic ho diu, nosaltres decidim canviar-lo.  
 
Dolors Calm: Els recordem que tenim pendent de resposta la instància de data 26 d’octubre, 
que demanàvem la informació complerta de l’escola d’Adults, escola Bressol i escola de 
Música i recordar també que tenim el compromís del regidor. 
 
L’alcalde: Moltes gràcies. 
 
Dolors Calm: Agrairíem al regidor d’Esports si ens pot explicar com s’ha acabat l’acord que 
proposava l’empresa de la piscina coberta, per donar accés als seus abonats a la piscina 
d’estiu, sembla que l’Ajuntament estava pendent de quantificar el cost econòmic al finalitzar 
l’estiu i valorar la proposta. 
 
Intervé Josep Arisa: Això, vàrem tenir una reunió la setmana passada, la setmana que ve en 
tenim una altra, hem fet una valoració i quan estiguem d’acord en tot l’hem de portar al 
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secretari perquè (inaudible) un conveni perquè això quedi reglamentat, quan ho tinguem els 
informarem. 
 
Dolors Calm: ho agrairem. 
Seguidament faré una altra pregunta: Al mateix temps no han contestat a l’instancia de data 6 
octubre on demanàvem si pensaven renovar el contracte del bar del camp de futbol que era 
renovable o no l’onze d’octubre, tot i les queixes que hi havia. 
 
Intervé Josep Arisa: Això també hem de treballar-ho ara, però en principi a l’octubre no es pot 
renovar, hem de fer una nova convocatòria, la meva intenció és fer una nova convocatòria a 
través d’un concurs. 
 
Dolors Calm: A principis de desembre vàrem demanar còpia del conveni entre l’Ajuntament i 
l’associació de Sant Tomàs aprovat en Comissió de Govern, de data 16 de maig del 2016, i 
certificat pl Sr. Secretari amb data 1 de junt de 2016 i sorpresa en l’expedient sols hi havia un 
esborrany sense dades. Al detectar-ho es va córrer a fer el conveni a corre cuita i fer-lo signar 
ja que no ho estava, hem pogut mirar el conveni ara pel gener, ja signat, cosa força 
preocupant, a mes que és un conveni que hi ha un apartat en què es diu que s’ha de pagar 
6.000 €, no s’han pagat? No l’han reclamat? Després de mes de mig any, hi ha coses de difícil 
explicació? Qui n’ha de fer el seguiment?? 
 
Intervé l’alcalde: Ara no sé dir-li. Ja se la respondrà. 
 
Intervé Dolors Calm. Per últim un Prec: Els demanaríem que facin una repassada als miralls 
dels carrers, ja que en n’hi ha algun en força mal estat 
 
Intervé Alfons Giol: Un esment que ja li consta a l’equip de govern, però que per nosaltres és 
important, el dia 15 de gener va morir en Pere Viñolas Garriga, sabem que és un tema 
evidentment de consens i tots els grups municipals sabem la importància que ha tingut en Pere 
per Centelles. A nosaltres ens semblava que avui, en aquesta acta del Ple, en aquest document 
oficial del Ple de l’Ajuntament hi havia d’haver algun esment a aquests succés. Per tant ens 
fem ressò una miqueta del que opinem tots plegats, estem segurs que per vosaltres és tan 
important com per nosaltres, ha sigut un succés d’ampli ressò ciutadà i per nosaltres en 
aquesta acta hi ha d’haver un reconeixent a un home, que no solament era un home com tots 
nosaltres, sinó que era un home que feia poble, que feia créixer el poble en uns valors que per 
nosaltres són clarament de futur, jo els he anat apuntant aquí, per nosaltres en Pere 
representava un valor clar de participació, era un home obert a totes les inquietuds, de 
col·laboració, d’iniciativa, de solidaritat, de treball, d’entusiasme, d’intuïció pel futur i de 
força de convicció, i nosaltres creiem que en l’acta d’aquest Ple, posterior a la seva partença, a 
de constar el nostre agraïment a nom de tots els nostres convilatans i la nostra tristesa pel fet 
de no tenir-lo ja entre nosaltres. Cal que com a societat fem una reflexió sobre quina manera 
cal reconèixer els valors que representen algun dels companys que se’n van i de quina manera 
cal fer-se’n ressò. En tot cas, en aquesta ocasió per aquest centellenc des de la nostra 
candidatura, i estic segur que des de tots plegats considerem que aquest esment havia de ser 
en aquesta acta. Moltes gràcies.  
 
Intervé l’alcalde: Totalment d’acord. Ho he dit i ho he escrit, en Pere no solament era una 
persona que durant tota la seva vida va participar en moltíssimes activitats, va ser pioner de 

mailto:centelles@diba.cat


 
 

 
 

 

35 
 

Ajuntament  
de Centelles 

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

moltíssimes activitats, això és obvi i no solament, qui menys, amb tots els respectes el 
recordarà serà la institució, sinó qui el recordarà són totes les comissions en les quals va 
participar; era un amic personal i a més per dissort vàrem compartir la malaltia durant molts 
anys junts. Per tant, són aquells temes, en els qual jo personalment m’he sentit afectat, tenia 
cinc anys més que jo, és una persona que sempre venia i t’engrescava en una altra cosa, quan 
se’n feia una t’engrescava en una altra. És una persona que va fer molta família, va participar 
d’una manera admirable en unes circumstàncies familiar difícils i per tant jo penso que és 
evident que s’ha de reconèixer. Altra cosa, és que jo penso que tots plegats, ens hi posem 
nosaltres, hauríem d’haver trobat la manera de fer un document conjunt que reflectís totes 
aquestes aportacions de tots plegats i que se’n donés compte d’aquest acord. Per tant, penso 
que això d’avui no desmereix el que jo dic i jo penso que ens comprometem a fer un 
document i a passar-lo en els diferents grups per tal que en el proper Ple se’n doni compte i 
aprovació. D’acord. Moltes gràcies.  
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
El secretari        Vist i plau 
         L’alcalde 
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