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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE 
 
Identificació de la sessió 
 
Número: Ple 2016/5 
Caràcter: ordinària 
Data: 26 de maig de 2016 
Horari: de 21:00 a 23.30 
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 
Antonio 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 
Rosa Puig i Moré, regidora, ARAJUNTS-AM 
Dolors Calm Morera, regidora, CiU 
 
Josep Lluís Bergés Collado, secretari general 
 
1. APROVAR, SI ESCAU, ELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
ANTERIORS (17 DE MARÇ I 31 DE MARÇ DE 2016)    
 
El president obre la sessió  i el secretari llegeix els esborranys de les actes de les sessions 
anteriors que s’aproven per majoria absoluta, amb l’abstenció (dels representants 
d’ARAJUNTS-AM: Alfons Giol i Amich, Víctor Barquer i Cruz, Miquel Àngel Alabart i 
Saludes, Rosa Puig i Moré i Margarita Prims i Damas)  
 
2. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT NÚMERO 3/2016 
 
Vist el dictamen de l’Àrea de Gestió i Serveis Generals, de 12 de maig, que consta a 
l’expedient. 
 
Vista la Memòria justificativa i econòmica, la qual es transcriu literalment: 
 
“L'execució del Pressupost municipal comporta l’obligació d’adaptar-lo a les  necessitats en 
quant a l’obtenció del crèdit suficient per subvenir la despesa en cada moment. 
 
Atès que és necessari fer un suplement i en el seu cas habilitació de crèdit extraordinari de 
diverses partides de despeses dels capítols 1, 2 i 4  per tal de fer front a despeses  que s’han de 
realitzar durant aquest any. 
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Atès que entre les modificacions pressupostàries que autoritza la normativa les aplicables en 
el nostre cas són les que es descriuen a continuació: 
 
Expedient de modificació de crèdit (MP 3/2016) del Pressupost municipal vigent, mitjançant:  

 
- Crèdits extraordinaris: 

 

Partida Títol Crèdits 
extraordinaris 

136-21001 Franja de protecció d'incendis Urbanització sant Pau 16.000,00 
342-2270601 Projecte formatiu sobre els valors de l'esport 10.260,80 
170-2269902 Control població de coloms 6.400,00 
231-20200 Arrendament local per la gestió d’aliments (Càritas) 4.240,00 
342-46000 Projecte de serveis esportius en petits municipis Alt Congost 11.451,24 
 Total 48.352,04 
 

- Suplements de crèdit: 
 

Partida Títol Suplements de 
crèdit 

311-22699 Campanya tinença responsable animals de companyia 5.349,29 
323-22699 Altres despeses escoles. Formació 6.264,53 
330-2260903 Exposicions i documentació 3.920,40 
333-21200 Reparacions i manteniment casal Francesc Macià 6.000,00 
333-22100 Energia elèctrica equipaments culturals 8.200,00 
912-13100 Retribucions d'alts càrrecs 6.490,32 
 Total 36.224,54 
 
Vistos els informes d’Intervenció que consten a l’expedient. 
 
Per tnt, es proposa al Ple l’adopció dels acord següents: 

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

- Transferències: 

Partida Títol 
Noves 

previsions 
1621-62300 Adquisició contenidors residus de plàstic i vidre 16.806,91 
1621-62301 Adquisició contenidors residus de plàstic i vidre 16.806,91 
165-22100 Energia elèctrica. Enllumenat públic 3.500,00 
170-623,01 Aparell dispensador OVISTOP (coloms) 6.400,00 
323-2210002 Energia elèctrica. Escoles bressol 3.200,00 
3321-22100 Energia elèctrica. Biblioteca 1.671,52 
342-2210002 Energia elèctrica. Piscina coberta 14.600,00 
920-22100 Energia elèctrica. Edificis municipals 5.900,00 
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933-61900 Pavimentació de la calçada c/Marqués de Peñaplata 15.691,24 
 Total 84.576,58 

  
           
2. Modificacions de crèdit: 
Capítol Denominació Import 
1 Despeses de personal 6.490,32 
2 
 

Despeses en béns corrents i serveis 66.635,02 
4 Transferències corrents 11.451,24 
 
 
3. Detall de l’estat final de les partides afectades per la modificació proposada: 
 
136-21001 Franja de protecció d'incendis Urbanització sant Pau 16.000,00 
342-2270601 Projecte formatiu sobre els valors de l'esport 10.260,80 
170-2269902 Control població de coloms 6.400,00 
231-2020001 Arrendament local per a gestió d’aliments (Càritas) 4.240,00 
342-46000 Projecte serveis esportius en petits municipis Alt Congost 11.451,24 
311-22699 Campanya tinença responsable animals de companyia 17.349,29 
323-2269901 Altres despeses escoles. Formació 16.264,53 
330-2260903 Exposicions i documentació 11.920,40 
333-21200 Reparacions i manteniment casal Francesc Macià 28.000,00 
333-22100 Energia elèctrica equipaments culturals 38.200,00 
912-13100 Retribucions d'alts càrrecs 83.873,56 
1621-62300 Adquisició contenidors residus de plàstic i vidre 0,00 
1621-62301 Adquisició contenidors residus de plàstic i vidre 0,00 
165-22100 Energia elèctrica. Enllumenat públic 151.500,00 
170-623,01 Aparell dispensador OVISTOP (coloms) 0,00 
323-2210002 Energia elèctrica. Escoles bressol 6.800,00 
3321-22100 Energia elèctrica. Biblioteca 8.528.48 
342-2210002 Energia elèctrica. Piscina coberta 80.400,00 
342-46000 Projecte de serveis esportius en petits municipis Alt Congost 11.451,24 
920-22100 Energia elèctrica. Edificis municipals 24.100,00 
933-61900 Pavimentació de la calçada c/Marqués de Peñaplata 90.634,96 

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

despeses)  
  
Partida   Denominació      Import 
1 Despeses de personal 1.874.344,34 
2 Despeses en béns corrents i serveis 3.032.070,49 
4 Transferències corrents 775.797,51 
6 Inversions reals 1.060.620,12 
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Segon. Que l’expedient sigui exposat al públic pel termini de quinze dies, als efectes 
d’examen i reclamacions. 
 
Tercer. Que en el cas de no presentar-se reclamacions s’entendrà elevat a definitiu l’acord 
d’aprovació inicial.” 
 
L'Ajuntament en Ple, per majoria absoluta, la qual cosa suposa set vots favorables i sis vots en 
contra (del representant d’ARAJUNTS-AM, Alfons Giol i Amich, Víctor Barquer i Cruz, 
Miquel Àngel Alabart i Saludes, Rosa Puig i Moré i Margarita Prims i Damas i de la 
representant de CiU Dolors Calm i Morera) dels tretze membres que formen la corporació 
municipal, aprova els acords en la seva integritat. 
 
En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 
 
Pren la paraula Josep Paré, regidor d’Hisenda: bona nit a tothom, en la Comissió informativa 
ja es va detectar que hi havia un petit error en la suma i que per tant es va explicar i entenc 
que està més que resolt el dubte; però al comunicar-la a l’Àrea d’Intervenció, doncs, ens van 
proposar que no només subsanarien aquest error detectat sinó que a més a més proposarien 
afegir els 11.451,24 euros, que fan referència a un projecte que ja fa anys que hi estem 
participant i que el fem conjuntament amb els municipis de Tona i Balenyà i que és la part 
proporcional que ens donen com Ajuntament d’aquest projecte d’esports; i que, per tant, 
doncs,  es modifica l’expedient i el dictamen per incorporar aquest diners. L’origen del fons 
sorgeix de l’estalvi que ja s’havia detectat fruit de la baixa de l’empresa adjudicatària en les 
obres del carrer del Marques de Peñaplata i que, per tant, doncs, s’amplien els 4.000 euros i 
poc que hi havien previstos en la transferència inicial, s’amplia amb els 15.000 que vostès 
poden veure en el dictamen que se’ls hi ha facilitat. 
 
Els altres punts es van tractar en Comissió. Per tant, estan explicats i jo crec que el tema més 
important és que tots els diners provenen de transferències. La part més important, doncs, era  
ajustar partides que s’han vist com la previsió inicial, doncs, la gestió ha sigut positiva i per 
tant es genera economia i això permet fer front o complimentar altres partides o serveis que 
des de la regidoria s’ha vist que en el moment que estem i fruit de la conjuntura, doncs, és bo 
ampliar i adequar en el context. I, per tant, doncs, és una modificació habitual respecte a les 
que hem fet fins ara i que evidencien que l’Ajuntament està actiu.  
 
L’alcalde dóna la paraula a Alfons Giol, portaveu del grup polític municipal d’ARAJUNTS-
AM: Sí, només un aclariment abans de fer la intervenció genèrica sobre l’expedient de 
modificació. En la pavimentació de la calçada del carrer del Marqués de Peñaplata, Josep, hi 
havia inicialment previst en el que ens vàreu portar 4.000, entenc que pel fet que augmenti la 
transferència en 15.000 és perquè hi havia una baixa superior. 
 
Intervé de nou Josep Paré: Sí, sí, d’aquí venia utilitzar aquests 4.000 euros, però la baixa 
hagués sigut superior. Per tant, hi havia estalvi però estem en un context de restricció de la 
despesa i per tant s’intenta ser prudent tant en els ingressos com en les despeses. Aquesta 
despesa s’ha analitzat bé l’expedient i s’ha vist que es podia complimentar. 
 
Alfons Giol intervé de nou: Faig la intervenció genèrica, perquè ens sembla que potser podrà 
servir també per altres vegades que ens veiguem en expedients de modificació de crèdit que es 
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faran habituals, no! A nosaltres ens sembla que hem de cridar l’atenció en l’estratègia de 
l’aprovació dels expedients de modificació de crèdit que l’equip de govern planteja i que 
presumiblement seguiran plantejant en la legislatura. Aquesta estratègia obeeix sempre el 
mateix plantejament que és idèntic al d’aquelles obres més clàssiques, no constatació d’unes 
necessitats d’ordre tècnic o polític que justifiquen la modificació del pressupost com aquesta 
que ens acaba de comentar el regidor, l’elaboració d’una proposta que és la que ens acaba de 
lliurar, la presentació en comissió com un tema elaborat i tancat que permet, com a màxim, 
que la resta dels grups fem preguntes per entendre les raons dels canvis i finalment 
l’aprovació pel Ple municipal, esperant que la comprensió de la resta dels grups ajunti el seu 
vot al de l’equip de govern. Les modificacions, com en l’elaboració del Pressupost com ja 
varem tenir l’oportunitat de posar de manifest en el moment de la seva aprovació, segueixen i 
seguiran obeint a la voluntat exclusiva de l’equip de govern que segueix les inèrcies tècniques 
i polítiques habituals sense obrir cap espai d’intervenció i deliberació prèvia que permeti a la 
resta dels grups influir en les polítiques locals que sovint són de pura continuïtat quan no d’ 
improvisació simple reacció. El debat del desplegament del pressupost que hauria de permetre 
l’anàlisi conjunt abans de plantejar cap canvi, escoltant possibles alternatives i permetent un 
treball conjunt, encara que des de perspectives diferents, es substitueix per la més pura 
previsibilitat, (***) i segur per l’equip de govern, però sense perspectives d’obrir-se a 
maneres noves de plantejar l’acció política municipal. Res de nou doncs i res a canviar 
tampoc en la posició del nostre grup; en aquest expedient hauríem agraït que la partida que 
destinarem a la franja contra incendis de Sant Pau hagués permès debatre sobre el futur 
desplegament del planejament d’aquell barri, convencent-nos de la utilitat de destinar aquests 
diners a un problema comprensible, però on els veïns també i tenen alguna cosa a veure. Per 
exemple, que la partida de l’arrendament del local per a la distribució dels aliments que fa 
Cáritas ens hagués permès deliberar sobre el model de gestió de les necessitats bàsiques de 
moltes famílies de Centelles que ho necessiten, o que se’ns hagués justificat com pot ser que 
la partida per retribucions dels càrrecs polítics, que es coneixia d’antuvi des de l’inici de 
l’exercici, ara s’hagi de suplementar, però no al·legant només criteris tècnics com ara la regla 
de la despesa sinó justificant amb números a la mà que no obeeix a un càlcul inapropiat des 
del començament. Modificacions de crèdit s’imposen i s’expliquen mínimament, al igual com 
es va fer amb el Pressupost que és l’eina més potent de la política local i demanar que 
assentim mantenir que els canvis són justificats és ignorar l’essència de la política local que 
no es altra que el debat i les possibilitats de consens. Per això demanem que, per altres 
ocasions, les modificacions es plantegin en forma de debat previ al dictamen de les 
comissions amb informació prèvia a la mà i on es permeti entendre les raons de cada decisió i 
plantejar-hi les nostres possibles alternatives. Entretant es mantingui el mateix guió no es pot 
demanar cap altre final a una obra de sobres coneguda ni esperar per tant cap altre vot davant 
d’aquest expedient que el no, que el no, per manca de cap tipus de paper a part del de 
figurants. Moltes gràcies. 
 
Intervé l’alcalde: Gràcies. 
 
Intervé Josep Paré: Acabaré amb la part final, quan un decideix participar d’una obra de 
teatre, per exemple amb una companya seva o tenir l’oportunitat de ser-ho, doncs, el paper 
l’escull ell; jo crec que el paper de figurants l’han escollit vostès. Vostè, precisament, en altres 
plens, ha posat en evidència que les comissions informatives són obertes; per tant, amb això 
no hi ha cap problema que si hi ha propostes es puguin debatre, però hi ha d’haver propostes; 
el que no podem fer es plantejant-se amb aquest discurs, quan en canvi a la comissió no ha 
arribat cap tipus de proposta, ni de despesa, ni d’ingrés; per tant, l’únic que es va parlar a la 

mailto:centelles@diba.cat


 
 

 
 

 

 

Ajuntament  
de Centelles 

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

6 

comissió informativa és de les partides que nosaltres havíem buscat com finançar-les i 
suplementar-les, es va intentar donar la màxima informació amb el que nosaltres disposàvem i 
a part amb els regidors que hi havia, es va intentar acotar al màxim les explicacions i per ara 
entenc que en aquest sentit, doncs, la porta oberta hi és, la mà estesa hi és i, per tant, ens 
sorprèn que vostès optin per fer de figurants i en canvi ens ho traslladin a nosaltres quan jo 
crec que és resposabilitat de tots de millorar el municipi, millorar el pressupost i, evidentment, 
no hi ha cap inconvenient, cap ni un, de quan hi hagi propostes debatre-les, siguin en 
comissions o en comissions prèvies. Dit això, el procés participatiu de Sant Pau forma part 
d’una història molt més complexa i en aquí, doncs, el que es fa és un tema de seguretat; estem 
en vistes de la campanya d’estiu, venim d’uns estius molt calorosos i que el barri pateix una 
problemàtica molt gran en l’època estival i per tant, des de l’Ajuntament intentem, doncs, 
donar seguretat i assumir la responsabilitat que ens toca amb aquest tema; i per exemple 
respecte a Cáritas, doncs, ja ho vaig dir, el que es fa és facilitar que una entitat que està 
col·laborant estretament amb l’Ajuntament disposi d’una instal·lació molt millor i d’una 
infraestructura que li permetrà, si ells volen i poden i volen ampliar el servei, i a partir 
d’aquest nou context, sortirà la possibilitat, de millorar o repensar els projectes actuals així es 
va explicar en comissió i per tant, doncs, si vostès en aquí tenen alguna proposta no hi ha cap 
inconvenient per assentar-se, escoltar, i entre tots segur que tirar-la endavant. 
 
Pren la paraula Alfons Giol: Quan parlem de guió parlem de com és l’esdeveniment de l’obra. 
Josep, és a dir, nosaltres no discutim que no se’ns doni la informació en comissió informativa, 
nosaltres tenim una proposta tancada quan arribem a la comissió informativa, nosaltres sabem 
que l’equip de govern planteja aquells canvis en aquell moment perquè ho acabem de rebre el 
divendres abans de la Comissió, nosaltres el que estem demanant simplement és que davant 
del pressupost, igual que ho vàrem fer en aquell moment i a les seves modificacions, 
nosaltres, tinguem la possibilitat d’un debat previ a la proposta de modificació concreta que es 
planteja, simplement diem això, perquè és que sinó, nosaltres no podem elaborar una 
alternativa en aquell moment. Simplement diem que en aquest guió el paper de figurant 
l’adoptem perquè no hi ha altra possibilitat, simplement diem això. 
 
Intervé de nou Josep Paré: S’ha entès i em remeto a la Regla de la despesa que l’hem de 
complir, almenys la volem complir i per altra banda avui hi ha l’exemple que el dictamen s’ha 
modificat arran d’un error i, a més a més, d’incorporar una nova proposta; vol dir, que és 
l’exemple més clar que els dictàmens estan per modificar-los si hi ha propostes. 
 
Pren la paraula Dolors Calm, portaveu del grup polític municipal CiU: 
A última hora i abans de començar el Ple se’ns doni unes modificacions, aquí, així, encara que 
ens ho expliquin no s’ha tingut temps de mirar-s’ho ni de com ho podrem valorar, no ho veig 
gaire correcte la veritat i això va lligat amb el que els diré ara. El nostre grup ja els ha dit un 
munt de vegades que l’aprovació dels pressupostos que no els poden aprovar per continuistes 
i perquè no es fa cap planificació de futur, sinó, segons l’any anterior, i així es demostra en 
cada modificació que es fa. Sols algunes mostres: Franja de protecció de Sant pau, partida 
nova de 16.000 euros; això quan es va fer el pressupost fa sis mesos no ho sabien? Les 
franges de protecció no es fan mes o menys cada dos anys? El que si veiem positiu és la 
partida de 10.260 euros sobre valors esportius, doncs fa molta falta en algunes associacions 
esportives; però no podien tenir en cartera cap projecte d’aquest abast? Per cert, tampoc 
podem dir-hi gaire res perquè no ens ho han participat, cosa que esperem que ho facin en la 
propera comissió del 9 de juny. No fa falta dir que agrairíem que abans de la comissió ens 
facin arribar documentació per tal que la comissió sigui productiva i sigui també una comissió 
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realment una comissió de treball. en referència a l’arrendament del local gestió d’aliments de 
Cáritas de 4.240 euros, aquesta partida si que us agrairíem que ens ho expliquin bé, ja que 
Cáritas té el local propi. Els hi hem dit un munt de vegades que no estem d’acord que 
l’Ajuntament també reparteixi aliments, ja que considerem que això és cosa de Cáritas, que a 
més ho fa molt bé. És molt diferent que l’Ajuntament col·labori a que sigui ell qui reparteixi 
els aliments, però d’aquí a haver de llogar un local conjuntament? Tampoc ens han aclarit el 
projecte i que pretenen fer. De veritat, esperem que siguin del tot transparents, ja que un 
projecte amb Cáritas s’ha de poder explicar molt, molt clarament. Ens sorprèn molt 
l’abonament de les partides de compra de contenidors del 2015 i del 2016; com és que quan es 
fa un contracte amb el Consell Comarcal no tinguin clar amb quines condicions s’ha de pagar, 
sincerament això és greu de veritat  i que no se’n hagin adonat fins un any i mig després, Déu 
n’hi dor. També agrairia que en les comissions se’ns informés amb claredat, si es demana a 
què corresponen les retribucions dels alts càrrecs, en comptes de dir-nos que és un ajustament 
de nomines, ens podien haver explicar amb claredat que és perquè hi ha un regidor que fins 
ara no cobrava per estar cobrant un subsidi i que era incompatible en tenir un sou, i ara al no 
tenir el subsidi passarà a cobrar el 25% que li correspon? A més, no era creïble l’explicació, ja 
que les nòmines dels alts càrrecs estan molt ben definides, era molt estranya l’explicació i 
aleshores hem hagut d’esbrinar exactament a que correspon. La partida de control de coloms  
a 6.400 euros que ara treuen, segons ens han dit era una paret que s’han adonat que no 
necessitaven, tampoc és l’explicació que se’ns va donar en comissió. La partida de la 
campanya de tinença responsable d’animals de companyia la veiem molt bé, però a part de 
dedicar un senyor a treure les caques del carrer i conscienciar al propietari, seria convenient 
que se’ls prengués les dades per veure si estan censats, vacunats i demanar-los si  porten bossa 
de recollida d’excrements. La partida d’altres despeses escoles, formació, el total de la partida 
després de la modificació queda en 16.264 euros i l’any passat ens en vàrem gastar 19.334 
euros. Una de dues, o pensen fer menys coses aquest any en aquest àmbit o bé el pressupost 
no estava ben fet o l’ajustem per quadrar-lo?. I ja no parlem del moviment en les partides de 
consum elèctric, com és que s’ha apujat el consum de l’enllumenat públic? No estem aplicat 
mesures d’eficiencia energética? L’any 2015 vàrem pagar les factures que corresponien a 
l’any anterior 148.761,70 euros i ara la partida final queda en 151.500 euros? Suposem que 
això és per quadrar el pressupost i a finals d’any l’haurem d’incrementar? Tot plegat, ens 
dóna la sensació que anem traient d’aquí i afegint d’allà, sense un criteri definit, i el problema 
principal és un pressupost inicial sense projecte ni previsió, vaja com un vestit mal tallat que 
per més que el vagis arranjant ha nascut malament. Sincerament, com ja els hem dit un munt 
de vegades, siusplau, pel proper any facin pressupostos participatius i veuran com no hem de 
fer tantes modificacions, i les que s’hagin de fer, es faran amb fonament i seran ben 
justificades. Per tant, el nostre vot serà que no, i no se si ara entra també entre el de la 
residència. 
 
Intervé l’alcalde: No, no. 
 
Intervé Josep Paré: Com que veig que s’ho ha treballat tant, suposo que em sabrà dir el 
percentatge que representa aquesta modificació respecte el Pressupost global. 
 
Intervé de nou Dolors Calm: No, no li ser dir, perquè això no ho tinc calculat. 
 
Intervé Josep Paré: Això demostra la poca importància que té aquesta modificació respecte al 
Pressupost que gestionem en aquest Ajuntament. Per tant, no hi ha ni un sol ingrés que no 
vingui d’una procedència d’un fons ja previst; i si suma bé les partides, per exemple amb el 
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tema elèctric, veura que hi ha un estalvi molt gran respecte a la previsió inicial, vol dir que 
demostra quan parlem de mesures d’eficiència energètica i d’estalvi, doncs, són constatables 
amb les previsions inicials en el Pressupost i que permeten donar resposta a una partida 
concreta que havia quedat suplementada o que havia sigut una previsió inferior a la realitat, 
ho dic perquè els números poden ser molt traïdors, però ja que vol entrar tant en el detall de 
les partides que avui s’han suplementat, doncs, també miris realment el context global en el 
que s’emmarca. Dit això, amb el tema de Cáritas, a mi m’agradaria deixar molt clar que no hi 
ha cap ajuda que es doni que estigui polititzada; nosaltres entrem diners i fem ajudes, 
evidentment, però fem ajudes d’aliments a través de tècnics que són els que ho supervisen, 
són els que fan la feina d’entregar i per tant en aquest sentit mai s’ha polititzat i el que ha fet 
Cáritas és incorporar-se a un treball que ja feia l’Ajuntament, perquè això m’agradaria deixar-
ho clar que Cáritas es va incorporar al banc d’aliments molts anys després  que l’Ajuntament 
com a tal el tingués funcionant i, que ara, doncs, gràcies a la seva capacitat de treball, la seva 
capacitat de voluntaris i tot el treball que ha anat fent, doncs, el projecte està en un estat molt 
avançat i justifica, doncs, que s’ampliï l’equipament i que d’aquí se’n pugui derivar noves 
maneres d’afrontar el projecte i que com he dit als companys d’Arajunts així s’explicarà 
properament. Respecte a la planificació, avui aprovem un Pla de mandat que és l’exemple 
més clar que tenim un projecte i que per tant el projecte està, el pressupost està condicionat 
per la normativa, però que a mesura que van sortint les necessitats, doncs, es va acoplant entre 
altres coses perquè l’Ajuntament està sanejat i permet no haver d’apurar a l’últim moment, 
sinó que quan surt la necessitat incorporar-la i garantir el màxim de transparència possible. 
Amb el tema dels contenidors s’ha detectat, igual que el tema dels coloms va passar en un 
expedient de modificació de crèdit i ara el que es fa és un canvi de capitol; són coses que a 
vegades quan es llegeixen en els projectes es veuen d’una manera i un cop s’entra en el detall 
fruït del seguiment que es va fent, doncs, permeten en aquest cas generar un estalvi com molt 
bé deia el senyor Giol a la comissió informativa, en el moment que estem, doncs, disposar de 
32.000 euros és una sort i que permet complementar altres projectes o fer campanyes noves i 
d’aquí surt, doncs, la justificació de coses que vostè ha esmentat. 
 
Pren la paraula Dolors Calm: Bàsicament les mostres que li he fet no es tant pel tant per cent 
del pressupost total, ni de tot, sinó que són coses que sí es treballés bé el pressupost es podien 
haver previst. 
 
3. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL 
PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL RESIDENCIA SANT 
GABRIEL NÚMERO 1/2016 
 
Segons els informes de Secretaria i d’Intervenció, de data 12 de maig de 2016, que consten a 
l’expedient. 
 
Atès que el Consell Rector de la residència Sant Gabriel, en la sessió de 19 de maig de 2016, 
va aprovar, amb el quòrum de majoria absolut, la modificació pressupostària esmentada. 
 
Vist el dictamen de l’Àrea de Gestió i Serveis Generals, de 20 de maig de 2016, que consta a 
l’expedient 
 
Vista la Memòria justicicativa i econòmica, la qual es transcriu literalment: 
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“L’execució del Pressupost de l’Organisme autònom local Residència Sant Gabriel comporta 
l’obligació d’anar adaptant-lo a les necessitats en quant a l’obtenció del crèdit suficient per 
subvenir la despesa en cada moment. 
 
Atès que de l’aprovació de la liquidació del Pressupost general de l’exercici de 2015 es 
disposa de crèdit incorporable mitjançant romanent de Tresoreria. 
 
Atès que és necessari fer suplement de crèdit en la partida de despeses del capítol 1r. per 
augment de personal i suplències, del capítol 2n. i en la partida de despeses del capítol 6 per 
obres de rehabilitació per tal de fer front a despeses d’inversió. 
 
Atès que entre les modificacions pressupostàries que autoritza la normativa, l’aplicable en el 
nostre cas és la que es descriu a continuació: 
 
Expedient de modificació de crèdit (M.P. 1/2016) del Pressupost  de l’Organisme autònom 
local Residència Sant Gabriel vigent, mitjançant: 
 

- Suplement de crèdit extraordinari mitjançant l’aplicació del romanent de Tresoreria 

Partida Títol  Crèdit que es 
suplementa 

13100.2310 Retribucions bàsiques personal laboral temporal          60.000,00 
21200.2310 Reparació, mantenim. i conserv. edificis i altres construc. 10.000,00 
 Total 70.000,00 
 

- Habilitació de crèdit extraordinari mitjançant l’aplicació del romanent de Tresoreria 

Partida Títol  Crèdit que  
s’habilita 

62300.2310 
62301.2310 

Instal·lació grup de pressió 
Alta Béns Patrimoni comptabilitat 

8.500,00 
1.200,00 

 Total 9.700,00 
 
Per tant, es proposa al Consell rector l’adopció dels acords següents: 

Primer.- Aprovar la 1ª. modificació de crèdits en el Pressupost de l’Organisme autònom local 
Residència Sant Gabriel vigent, en els termes següents: 
 
1. Procedència dels fons: 
 
Romanent de Tresoreria resultant de la liquidació del Pressupost general de l’exercici de 2015                                                                                                                    
 Total         79.700,00 
2. Crèdit que es suplementa: 
 
Pressupost de despeses 
Partida Denominació Euros 
13100.2310 
 

Retribucions bàsiques personal laboral temporal 
 

  60.000,00 
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21200.2310 Reparació, mantenim. i conserv. edificis i altres construc. 10.000,00 

 Total 70.000,00 
 
Crèdit que s’habilita: 
 
Pressupost de despeses 
Partida Denominació Euros 
62300.2310 
62301.2310 
 

Instal·lació grup de pressió 
Alta Béns Patrimoni comptabilitat 
 

8.500,00 
             1.200,00 

 
 
 

 Total 9.700,00 
 
3. Detall de l’estat final de les partides afectades per la modificació proposada 
 
Pressupost de despeses 
Partida Denominació Euros 

13100.2310 Retribucions bàsiques personal laboral temporal      103.000,00  
21200.2310 Reparació, mantenim. i conserv. edificis i altres construc.  70.000,00 

62300.2310 Instal·lació grup de pressió 8.500,00 
62301.2310   Alta Béns Patrimoni comptabilitat                                                 1.200,00 
 
4. Detall de l’estat final dels capítols afectats per la modificació proposada 
 
Pressupost de despeses  
Capítol Denominació Euros 

1 Despeses de personal 1.138.300,00 
2 Compra de béns corrents i de serveis 483.700,00 
6 Inversions reals 15.700,00 

 
Segon. Remetre l’expedient complet a l’Ajuntament perquè segueixi la tramitació 
corresponent per a l’aprovació definitiva.” 
 
L'Ajuntament en Ple, per majoria absoluta, la qual cosa suposa set vots favorables i sis vots en 
contra (del representant d’ARAJUNTS-AM, Alfons Giol i Amich, Víctor Barquer i Cruz, 
Miquel Àngel Alabart i Saludes, Rosa Puig i Moré i Margarita Prims i Damas i de la 
representant de CiU Dolors Calm i Morera) dels tretze membres que formen la corporació 
municipal, aprova els acords en la seva integritat. 
 
En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 
 
Intervé Josep Paré: Bé, amb aquest expedient es va explicar a la comissió que forma part d’un 
servei. La partida més important, doncs, és suplementar la partida de personal eventual i que 
ara en el moment de cobrir vacances, un servei que està obert vint-i-quatre hores, 365 dies, 
doncs, es justifica en el pressupost inicial, doncs, es va optar per una partida més petita i ara 
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s’aprofita per complementar-la, ja que en els propers mesos està clar que hi haurà aquesta 
necessitat, i els altres aspectes són millores de l’equipament fruit del dia a dia d’aquest. 
 
Intervé Alfons Giol: Intervenció com l’anterior mig genèrica, però ens a sembla encara més 
ben fonamentada i més justificada que la que hem fet abans, més petita també, més curta 
almenys. Diem que l’única raó que justifica aquest expedient és la inercia en el càlcul inicial 
del capítol 1r. d’aquest organisme autònom, que fa un servei essencial i que el Ple municipal 
només actua en manera de Consell d’administració i on en nivell executiu els grups de 
l’oposició, ho hem de recordar, no intervenen en absolut i, per tant, en la seva opinió, o bé no 
és informada o bé no té fonament per manca d’intervenció en el disseny de les polítiques de 
gestió d’aquest servei. Per tant, cap problema, doncs, per decidir en aquest cas el nostre vot 
mentre la posició de l’equip de govern sigui de mantenir el seu protagonisme solitari sense 
compartir debats ni decisions, ens a sembla que aquesta és una posició normal; és dir, 
nosaltres tot i que assumim el paper de figurants com a grup de l’oposició quan és l’hora de 
dissenyar la política de govern és obvi que en un servei tant important com és la residència o 
per exemple l’Electra nosaltres no puguem intervenir en absolut; Per tant, quan es planteja 
qualsevol modificació de l’instrument principal que dissenya aquestes polítiques, nosaltres 
l’únic que podem fer és demanar alguna petita explicació; però no tenim cap altra intervenció, 
per tant, no se’ns pot demanar en aquest cas si no hi ha una variació en el plantejament, que 
evidentment no hem triat nosaltres, per més que el senyor Paré ho plantegi de forma diferent, 
cal no davant d’aquestes modificacions. Moltes gràcies. 
 
Intervé Josep Paré: Jo crec que la inèrcia cadascú l’estableix; jo crec que en el moment que la 
modificació de crèdit s’ha aprova pel Plenari demostra l’implicació que te cadascú amb aquest 
ens i per tant, el posicionament que té dintre aquest òrgans de govern, perquè amb l’Electra 
passa exactament el mateix, sí que hi ha unes juntes de govern però al final el plenari és qui 
acaba aprovant els temes i per tant, en aquest sentit penso que vostès no només en formen part 
sinó que han de ser conscients que així és; Per altra banda, doncs, aquest servei, en concret 
l’any passat, sinó que em corregeixi el senyor secretari, l’organisme autònom va trencar la 
Regla de la despesa i per tant demostra que les mesures que estem plantejant formen part 
d’uns equilibris pressupostaris complexes i que justifiquen la modificació actual.  
 
Pren la paraula Alfons Giol: Precisament perquè en som conscients de quina és aquesta 
posició que tenim com a grup d’oposició, nosaltres no podem plantejar, ara, ni en el futur, cap 
altra cosa. És a dir, com que no tenim cap mena de participació en aquest servei, com que no 
tenim cap tipus d’informació, no es pot pretendre que quan s’ha de prendre la decisió 
definitiva que és aquest Ple municipal a l’hora d’aprovar la modificació, aquest grup i pugui 
està a favor. És a dir, és que no és assumible per aquest grup. És a dir, nosaltres no podem 
plantejar cap altra posició mentre l’estratègia de l’equip de govern sigui la de mantenir 
allunyats de la gestió d’aquests serveis als grups de l’oposició, aquesta posició respecte a les 
decisions que pren el Consell d’administració de l’organisme autònom. Ens a sembla que és 
una coherència absoluta el que estic dient. 
 
Intervé Josep Paré: Jo només vull manifestar que són organismes públics i que vostès com a 
regidors no només tenen dret a la informació sinó que està a la seva disposició.  
 
Pren la paraula Dolors Calm: En la mateixa línia de costum per complir la Regla de la despesa 
anem regularitzant la partida de personal i en l’aprovació dels pressupostos ja vàrem dir el que 
en pensàvem, les típiques trampes al solitari, molt cansat tot. 
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4. APROVAR, SI ESCAU, LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS I 
DRETS DE L’AJUNTAMENT A 31 DE DESEMBRE DE 2015 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Gestió i Serveis generals de data 20 
de maig de 2016, que es transcriu literalment: 
 
“Atès que és preceptiva la rectificació anual de l’Inventari de Béns, redactada pel secretari, 
que ha de reflectir les altes i les baixes produïdes durant l’últim exercici econòmic. 
 
D’acord amb els articles del 100 al 118 del Reglament del patrimoni d’ens locals de 
Catalunya. 
 
Segons la providència de l’Alcaldia. 
 
Segons l’informe del secretari, de data 15 de maig de 2016. 
 
La Comissió proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar la rectificació de l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament referit al 31 de 
desembre de 2015 per un import de trenta-un milions tres-cents quaranta-vuit mil set-cents 
vuitanta euros amb cinquanta-vuit cèntims (31.348.780,58 €) al incorporar les altes produïdes 
durant l’exercici per un import d’un milió cinc-cents quatre mil quatre-cents vint-i-sis euros 
amb dos cèntims (1.504.426,02 €) i deduir les baixes produïdes durant l’exercici, per un 
import d’un milió cent trenta-dos mil sis-cents trenta-vuit euros amb seixanta-quatre cèntims 
(1.132.638,64 €).  
 
Segon. Que una còpia de la rectificació de l’Inventari, autoritzada pel secretari i amb el 
vistiplau del president, es remeti al Departament de Governació en compliment de l’article 
105.3 del Reglament de patrimoni d’ens locals de Catalunya.” 
 
L'Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, la qual cosa suposa dotze vots 
favorables i una abstenció (de la representant de CiU Dolors Calm i Morera) dels tretze 
membres que formen la corporació municipal, aprova els acords en la seva integritat. 
 
En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 
 
Intervé l’alcalde: Com saben vostès l’Inventari és una qüestió tècnica que s’està elaborant i 
per tant l’han tingut vostès. No hi ha res de nou, s’hi van incorporant i es van donant de baixa 
tots aquells elements, doncs, que diguéssim, s’incorporen com a patrimoni i es donen de baixa 
tots aquells que es donen de baixa com a tal patrimoni i per tant, doncs, que enguany, s’ha fet 
exactament el mateix, tècnicament l’hem fet i per tant, passem a l’aprovació d’aquest punt i si 
tenen alguna cosa a dir? 
 
Intervé Alfons Giol: Una proposta com ha dit el Sr. alcalde de caira eminentment tècnic. Res 
a discutir, llevat potser de la nostra estranyesa quan ens adonem que fruït d’aquest treballs que 
evidentment l’Ajuntament en bon criteri està actualitzant constantment i suposo que com ens 
va explicar en comissió, doncs, amb l’ajut d’alguna empresa externa, doncs, ens haguem 
adonat que una cosa que havia d’estar inscrita que eren els terrenys del Mas  Banyeres, 
l’estació transformadora des de l’any 1984 – 1985, doncs, ara l’haguem de donar d’alta. 

mailto:centelles@diba.cat


 
 

 
 

 

 

Ajuntament  
de Centelles 

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

13 

Algunes coses que simplement causen estranyesa normal de quan una eina complicada, com 
és la gestió constant de l’inventari de béns municipal, doncs, es va fent el seguiment que 
normalment es pot fer amb els serveis propis de la corporació i en tot cas simplement 
assenyalar aquesta estranyesa nostra. 
 
Intervé l’alcalde: Evidentment sempre hi poden haver errors. L’Ajuntament té fins ara, doncs, 
era una qüestió que la feien des dels propis serveis tècnics de l’Ajuntament, ara per tal de, 
s’ha contractat una empresa de fora i per tant, doncs, s’han detectat algunes falles. En 
definitives són tècniques de posar en pressupost i de posar en inventari, no res més. També 
n’hi ha una altra, que donem de baixa l’escola bressol i la donem d’alta perquè, doncs, no 
estava inscrita l’ampliació de l’escola bressol, bé, en principi són qüestions que en el treball 
del dia a dia poden passar. 
 
Intervé Dolors Calm: Fins a la data quan es tractava de la modificació de béns de 
l’Ajuntament, el nostre grup donava per correcta el que des de secretaria ens donaven, menys 
pel que feia a reflectir els quadres del premi del concurs de pintura, import important, que 
vàrem reclamar insistentment durant molt anys i que l’any passat es va regularitzar. Però 
aquest anys ens criden l’atenció unes partides com: La inclusió d’una parcel·la de Banyeres 
per fer-hi una nova instal·lació, escripturada el 16 de febrer de 1985 per 1.270.426 pessetes en 
aquell moment. El terreny del carrer dels Casals construït l’any 2008 que fins el 24 de 
setembre de 2015 no es va donar d’alta l’obra nova per un valor important d’1.025.450 euros. 
A qualsevol particular no se’ls dóna aigua i llum fins que no tenen tot regularitzat, obra nova, 
cadastre, primera ocupació, etc. No creuen que l’Ajuntament ha de donar exemple! Val a dir 
que les descripcions no ens semblen prou aclaridores, hi ha una partida on diu reforma banys 
biblioteca per valor de 22.319 euros i, una de dues, o aquest banys han costat molts diners o 
bé està mal especificat el tipus de reforma que s’hi ha fet. La nostra pregunta és: Com és 
possible que l’Ajuntament que reclama dels centellencs i centellenques que paguin els seus 
impostos puntualment, tant d’obres, increments de valors afegits i herències, etc. tardi tant de 
temps a tenir donat d’alta l’edifici i tardi tant de temps a tenir-ho reflectit en la rectificació 
d’inventari de béns que es porta al Ple cada any? El que ens queda molt clar és que a partir 
d’ara no podrem tenir la confiança que això es gestioni com és degut; el nostre vot serà 
abstenció, ja que ara no tenim la seguretat que hi sigui tot. 
 
Intervé l’alcalde: Bé, jo penso que el primer que li vull dir és que, segons nosaltres, sinó, 
segons els auditors que han fet aquest treball som dels pocs municipis que té l’inventari 
calculat econòmicament; Per tant, vull dir, algu bé devem fer. Per tant, aquesta és la primera 
permisa que li vull dir. La segona, és evident que en qualsevol feina, doncs, sempre hi ha 
petits errors, vull dir, per tant, sempre hi poden ser o grans, sempre i poden ser; per tant el que 
és bo doncs és que es vagi rectificant. Per tant, jo la confiança amb els tècnics municipals tota, 
perquè és una feina tècnica, amb l’empresa que es va adjudicar tota, perquè en definitiva 
perquè així ho han fet i per tant s’ha de dir que thotom és prou professional, però això no vol 
dir que com a persones, que tots som, ens puguem equivocar i si algunes persones en un 
moment determinat que es va equivocar aleshores s’incorpora, perquè de fet l’única cosa que 
fa és posar-ho en l’inventari, però la titularitat, la titularitat del, diguessim, del bé hi és. I em 
sorprèn el tema de Banyeres, vull dir, Banyeres, amb sorprèn moltíssim perquè evidentment, 
diguéssim, estaria bé que mirés qui va signar l’escriptura d’aquesta compra; estaria bé, perquè 
potser no ho va signar aquest equip de govern, potser ho va signar un altre i aleshores, doncs, 
i aleshores, aquestes coses passen i nosaltres no volem retreure res a ningú, sinó simplement 
que volem que les coses tècniques siguin tècniques i aquesta és una qüestió tècnica i la de 
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Banyeres va passar perquè d’un servei evidentment importantissim a l’empresa elèctrica i a la 
població i és un patrimoni d’un valor incalculable i per tant nosaltres pensem que tot el demés 
està bé que es digui, però podem estar d’acord perquè el nostre treball del dia a dia ens fa 
adonar, dia a dia, que sempre es cometen errors. 
 
Intervé Dolors Calm: Estic amb això, d’acord, però vostè no em pot venir a retreure que fa 
vint anys que algú ho va signar, perquè amb vint anys l’Ajuntament s’havia d’haver donat 
compte que havia d’estar a l’inventari. Aquí presumim molt de tècnics, però hem d’agafar una 
empresa externa perquè ens ho faci veure. Doncs miri, sí que ens equivoquem tots, però la 
feina de l’oposició és retreure’ls-hi quan s’equivoquen. 
 
Intervé l’alcalde: Molt bé, molt bé, jo no li retrec, jo simplement li dic que fa més de vint-i-
cinc anys que està signat, per això li vull dir…, 
 
Intervé Dolors Calm: Davant notari 
 
Intervé de nou l’alcalde: Sí, sí, li vull dir, que són coses que poden quedar extraviades i 
aleshores, passen aquestes coses. En fi, no passa res més,  que hi hagut un, diguéssim, un petit 
error que ara s’ha rectificat. D’acord!. 
 
5. APROVAR, SI ESCAU, EL PLA DE MANDAT 2015 – 2019 
 
Vist el dictamen de l’Area de Gestió i Serveis Generals, de 18 de maig de 2016, que 
literalment es transcriu: 
 
“Vist el Pla de Mandat 2015-2019 elaborat per l’equip de govern i coordinat per la regidora 
Cristina Ciudad Fernández. 
 
Atès que es convenient proposar la seva aprovació pel Ple. 
 
La Comissió Informativa de l’Àrea de gestió i serveis generals proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer. Aprovar el Pla de Mandat 2015-2019 elaborat per l’equip de govern i coordinat per la 
regidora Cristina Ciudad Fernández. 
 
Segon. Donar-ne la màxima difusió mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament de Centelles.” 
 
L'Ajuntament en Ple, per majoria absoluta, la qual cosa suposa set vots favorables i sis vots en 
contra (del representant d’ARAJUNTS-AM, Alfons Giol i Amich, Víctor Barquer i Cruz, 
Miquel Àngel Alabart i Saludes, Rosa Puig i Moré i Margarita Prims i Damas i de la 
representant de CiU Dolors Calm i Morera) dels tretze membres que formen la corporació 
municipal, aprova els acords en la seva integritat. 
 
En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 
 
Pren la paraula Cristina Fernández, 2a tinent d’alcalde: Bé, tal com es va acordar en anteriors 
plens, nosaltres posem a l’abast de tots vosaltres el Pla de Mandat. Es tracta d’un document 
que tot i fer-lo públic ara nosaltres, el portem implementat des del moment que vam prendre 

mailto:centelles@diba.cat


 
 

 
 

 

 

Ajuntament  
de Centelles 

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

15 

possessió. fins i tot, es podia dir, que el podem implementar des d’abans d’aquesta pressa de 
possessió. Tot i que algú pogués dir que aquesta és una actitud continuista, la nostra voluntat 
no és una altra que la de seguir treballant pel i amb el poble, com hem fet fins el moment i 
crec que el resultats i la confiança que ens va donar la ciutadania, doncs, demostren que tot i 
que hi ha coses a rectificar, i això és obvi, doncs, que hi ha una feina ben feta al darrera. El 
document que presentem avui es tan sols un recull d’accions que van molt més enllà, 
responent a la voluntat de seguir millorant i creixent, i seguir vetllant també per les necessitats 
dels centellencs i de les centellenques. El Pla com haureu pogut veure aquests dies gira entorn 
de tres eixos principals: El primer d’ells, que nosaltres creiem primordial és l’atenció a la 
persona; el nostre objectiu, en aquest sentit, és seguir cobrint i donant resposta a qualsevol 
requeriment social que pugui sorgir, amb més èmfasi encara en un context social com el (…), 
sense deixar de banda altres àmbits, com per exemple poden ser joventut o lleure que creiem 
que són crucials pel futur del municipi. De fet en aquest àmbits, com haureu pogut veure en 
aquests últims mesos, doncs, s’ha estat treballant, per posar un exemple puntual en el Pla Jove 
a través d’un seguit de processos participatius que s’han obert a tots els joves de Centelles 
perquè poguessin expressar la seva opinió i les seves necessitats de primera mà i creiem, 
doncs, que això ha estat tot un èxit. El que també volem és seguir potenciant el 
desenvolupament local a partir d’una reestructuració del centre i d’un arranjament del fòrum 
muralla; a l’hora que volem continuar fomentant el civisme, concienciant campanyes de 
sensibilització que tinguin a veure amb aspectes de vital importància que afectin el nostre 
entorn i ampliant la basant cultural i industrial de Centelles. Pel que fa al centre, com també 
heu pogut veure en el Pla i com fa temps que anem reiterant, un dels nostres propòsits és 
reconvertir  el Palau del Comtes en un edifici de serveis econòmics; el nostre objectiu, és fer 
viure una mica el centre i crear una altre cop aquest moviment que potser manca. D’altra 
banda, el que mantindrem és la nostra proposta per una gestió eficaç i eficient i l’aplicació 
d’uns principis bàsics de transparència que com fins ara creiem que regeixen el nostre govern. 
És per això, que aquesta nit per seguir continuant treballant en el dia a dia de Centelles 
demanem el suport de tots els grups municipals que participen en aquest Ajuntament.  
 
Pren la paraula Alfons Giol: Només cridar l’atenció abans de començar la intervenció 
pròpiament dita, que avui estem pràcticament data per data de celebració. És a dir el 24 de 
maig de l’any passat hi van haver les eleccions municipals, avui som dia 26 de maig i per tant 
només fa 48 hores que l’Ajuntament de Centelles va veure modificades significativament, al 
nostre entendre, la seva composició. A vegades, se’ns retreu la manca de propostes concretes, 
nosaltres evidentment fem sempre aquelles proposicions que ens semblen evidents i coherents 
amb el que són els nostres plantejaments i una d’elles són de les que ja gaudim avui i, es dir, 
aquesta gravació del plens municipals que vostès, s’hi han seguit les sessions plenàries, saben 
que ha estat un dels nostres reiterades sol·licituds a l’equip de govern, avui per fi fa efectiu. 
Per nosaltres això simplement significa que encara que sigui a petits passos, ja una actitud que 
es va obrint pas de trencar el que són maneres de fer i en tot cas, a mi ara em permetran que 
faci una intervenció bàsicament de caire política. És a dir, nosaltres estem davant d’un Pla de 
mandat que planteja l’equip de govern just en aquest moment significatiu d’aquest aniversari 
que acabo d’esmentar i com que recordo molt clarament la sessió d’investidura i constitució 
del nou Ajuntament, el qual en aquell acte nosaltres vàrem demanar que constés que hi havia 
hagut el cant de l’himne de Catalunya per primera vegada en aquest consistori, en canvi l’acta 
no ho recull. En canvi avui sí que m’agradaria que ho recollís i que ho recollirà, perquè aquest 
Ple quedarà gravat i els plens a partir d’ara les actes recolliran, d’una altra manera, no 
solament perquè els centellencs puguin conèixer exactament que passa aquí, que jo crec que 
és evident que està canviant, perquè precisament ens estan mirant molts ulls, sinó també 
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perquè el secretari tingui una eina que li ajudi a fer la seva feina i no hagi d’interpretar 
algunes de les nostres intervencions que de vegades també haig de reconèixer que són difícils 
de recollir.  
 
Per tant, m’agradaria començar aquesta intervenció per un tema molt significatiu com és 
l’aprovació del Pla de Mandat que planteja l’equip de govern recordant unes paraules del 
poeta, també pensant que les paraules dels poetes no s’haurien només de restringir pels 
discursos de pressa de possessió, d’investidura, etc. Miquel Martí i Pol: Ara és demà. No 
escalfa el foc d’ahir ni el foc d’avui i haurem de fer foc nou. Del gran silenci ençà tot el que 
es mou es mou amb voluntat d’esdevenir. I esdevindrà. Per nosaltres aquestes paraules ajuden 
a entendre el que significa per nosaltres el Pla de mandat que planteja l’equip de govern, per 
nosaltres no escalfa el foc d’ahir ni el foc d’avui i ens a sembla que haurem de fer foc nou i no 
pensem que evidentment els anys que precedeixen aquests govern siguin aquest gran silenci 
ençà del que parlava en Miquel Martí i Pol, sinó simplement ell es referia a una altre silenci, 
però per nosaltres, sí que representa una manera de fer que nosaltres ens a sembla que s’ha 
d’anar transformant. Simplement volem dir que per nosaltres la lectura d’aquest Pla de 
Mandat que presenta el grup del PSC a l’Ajuntament de Centelles ens ha suggerit aquests 
versos que em fa l’efecte que aniré recordant al llarg de la meva intervenció. Primer de tot 
Cristina, i ho dic molt sincerament i lleial, eh!, s’agraeix que l’equip de govern es retrati, però 
aquesta és la seva proposta en exclusiva, això s’entén no; una proposta no consensuada per 
part d’un govern amb una majoria absoluta justíssima; és veritat vareu guanyar les eleccions, 
però amb una majoria absoluta justíssima, que no ha demanat parer evidentment a l’oposició 
per redactar el seu Pla de Mandat. En aquest sentit l’aprovació del Pla, que no és cap 
obligació de l’equip de govern municipal i que nosaltres agraïm que s’hagi presentat, per 
nosaltres suposa un repte a l’oposició i en certa manera una provocació, en certa manera se’ns 
diu això és el que volem fer sense plantejar cap possible intervenció alternativa a plantejar per 
la resta de grups. És a dir, això és el que es farà durant aquest quatre anys, en conseqüència 
establim una foto fixa en un plantejament d’exclusió definitiva d’altres propostes, un marc 
d’acció inflexible, amb un protagonisme que és el de l’equip de govern que no podem discutir 
perquè és qui va guanyar les eleccions i el qui a la nostra proposta de col·laboració va dir que 
no. Ja ho hem dit també en motiu del pressupost i les seves modificacions i ho anirem 
repetint, per nosaltres aquesta és una manera antiga de fer i que per tant ens ressonen a dintre 
les paraules del Miquel en el sentit de que s’haurà de fer foc nou i de fet aquest foc ja s’ha 
posat en marxa segons la nostra manera d’entendre. Per nosaltres que ens diem ARAJUNTS i 
el vers comença: ara és demà; per nosaltres, ja aquest demà s’està construint a partir d’aquest 
ara, a més ho fem junts, amb una proposta, com planteja el nostre grup, que ja sabeu que és 
rica, a vegades amb matisos, amb les seves intervencions, però que ens a sembla que això és 
el signe dels nous temps, no!. Per tant, ens adonem que encara que es vulgui vestir d’una altra 
manera, aquest Pla de Mandat és fruït d’un cansament molt gran, està demanat que quelcom 
es mogui i això passarà en un futur que ja es comença a escriure en aquest Ara que ens 
recorda el poeta. Només recorda que per més que la Cristina digui que s’està treballant des del 
dia vint-i-cinc de maig de 2015 s’ha tardat un any a plantejar aquest Pla de Mandat i que per 
tant podem entendre que moltes de les propostes que s’hi preveuen són a tres anys, no? Es un 
Pla de Mandat on predominen, ella mateixa ho ha reconegut, propostes que són continuistes 
en la previsió i en la gestió; nosaltres cridem l’atenció que sobre un total de 115 propostes, 
podem anar errats, eh!, perquè això és un tema d’interpretacions, però propostes d’actuacions 
només en comptabilitzem vint-i-dues, és a dir menys d’un 19%, que no siguin una mera 
declaració d’intencions o la simple continuïtat de l’acció habitual, esperable, necessària, 
imprescindible de qualsevol equip de govern d’una Vila de més de 7.000 habitant, que espera 
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i vol fer un pas cap endavant, que per nosaltres Centelles no fa, eh! No es constata, doncs, cap 
capacitat d’innovació, ni d’imaginació, moltes d’aquestes previsions aprofiten o directament 
s’apropien de l’impuls d’altres iniciatives no municipals o d’altres actors; per exemple, el 
camí escolar que impulsen altres actors i que a més aquest actors s’entesten a recordar que és 
una iniciativa que ve de la societat civil i que en tot cas l’Ajuntament hi està cridat a 
participar, però mai a ser un objectiu exclusivament municipal. Per posar un altre exemple 
petit, aquest camí que fan amb l’Ajuntament de Balenyà i que és una iniciativa que ve del 
poble veí, segons ens a sembla, no! I que per tant simplement el que fa l’equip de govern es 
recordar, doncs, que ens estem ajuntant amb un objectiu, però que no és un objectiu dissenyat 
inicialment per nosaltres. És un Pla conjuntural amb moltes de les seves propostes que 
obeeixen a objectius puntuals. És un Pla indefinit amb els objectius, amb l’objectiu de ser 
assumible i per això no concreta la majoria dels objectius accions concretes, per la qual cosa 
vol asegurar, en la majoria dels casos, el compliment dels objectius mitjançant la simple 
continuïtat de la tasca que es ve portant a terme, i no em feu posar exemples perquè n’hi ha un 
darrere l’altre. És un Pla que no obeeix a cap tipus de línia estratègica, ni es recolza en cap 
complicitat, apropiant-se simplement d’altres impulsos com acabem de dir i sense cap tipus de 
debat, ni consens, en aquest sentit és un Pla de lideratge maquillat segons el nostre entendre. 
És un Pla que defuig l’aprofundiment d’eines democràtiques de participació; per exemple, 
necessita el reglament orgànic municipal que per nosaltres és una eina imprescindible, no es 
parla del Reglament de participació ciutadana quan es parla de transparència i de bon govern i 
en canvi planteja accions normatives menors com ara una ordenança sobre els olors o les 
olors. En definitiva, per nosaltres és un Pla sense Pla, és un Pla que ignora mesures efectives 
de modernització de l’estructura municipal. És un Pla que obeeix una idea de govern local que 
s’arrossega de fa molt anys però no canvia les inèrcies, és un Pla de mínims però amb algunes 
perles com ara el tema del Casal  dels Comtes o les accions sobre el Vapor; pel que fa al Casal 
del Comtes només recordar una cosa i és que aquest equipament que un dia es farà com ens 
acaba de recordar la Cristina, un ímput d’atracció econòmica, és un patrimoni que en aquests 
moments no és ni municipal. Sobre aquest patrimoni nosaltres hem plantejat, l’equip de 
govern vaja ha plantejat, la sol·licitud d’unes subvencions per fer la seva rehabilitació i ara ja 
ens indica que té fins i tot estudiat quin és el l’objectiu final; En tot cas, nosaltres en tot cas el 
que volem cridar l’atenció és que aquest Palau dels Comtes en aquests moments no és ni 
municipal. En definitiva, és un Pla poc compromès amb el procés, això ja és una altra cosa, i 
en tot cas ho deixarem pel final, perquè per nosaltres és un tema, ja ho sabeu, molt important. 
En tot cas, perquè no se’ns digui que no fem aportacions recordem que així, a vote pronto, 
perquè, es clar, no hem tingut temps d’estudiar-lo en profunditat, en general podríem dir que 
hi hauríem vogut veure una primera anàlisi de les necessitats i també de les oportunitats que 
ens portés a avançar cap a noves propostes en lloc de veure repetides tantes vegades les 
paraules seguir, continuar, ajudar; hauríem volgut veure més processos participatius, més 
consells sectorials, amb implicació de les persones interessades; hauríem volgut veure més 
accions concretes perquè sobretot hi veiem declaracions d’intencions però poques 
concrecions; per exemple, en educació  hauríem volgut veure potenciats els fòrums de debat i 
de coordinació amb el Consell escolar municipal, ampliant-lo per incloure altres agents 
educatius per establir les prioritats educatives de Centelles i dissenyar conjuntament un 
projecte educatiu, de poble.  En especial, voldríem veure una reflecció i un interès en l’etapa 
de 0 a 3 anys que és totalment absent al Pla; tampoc, veiem la prioritat per l’etapa de 12 a 16 
anys que es parlava en el programa electoral i que realment presenten problemàtiques a 
Centelles, motiu de preocupació per part de l’Ajuntament. En ocupació, industria i comerç i 
patrimoni, per exemple: tenim un centre comercial amb petits comerços molt debilitat, segons 
el nostre entendre, ens hauria agradat veure propostes concretes que incentivin el petit comerç 
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i l’econòmia social tema molt relacionat amb el plantejament de la mobilitat; és llàstima, que 
una vegada més no s’hagi incorporat les desenes de propostes que s’havien fet ja durant la 
legislatura anterior en el pla de xoc contra l’atur; per exemple, en urbanisme, no veiem 
notícies del Pla de mobilitat, sabem que és una patata calenta, però no es poden al·ludir 
responsabilitats, nosaltres estem disposat a debatre’l i a consensuar-lo, sempre amb la 
participació de la població per fer dels carrers uns espais on puguin conviure les persones, els 
vehicles i les activitats econòmiques. En habitatge falta concretar el model de creixement i la 
tipologia d’habitatges, només es fan algunes afirmacions de caràcter molt genèric en el Pla 
que plantegeu. No cal que parlem de residus, hauríem volgut veure per exemple, com ja hem 
dit vàries vegades, com l’Ajuntament treballa i treballava per implantar un model de recollida 
de reciclatge d’acord amb les polítiques europees i amb els objectius que marca la Generalitat 
de Catalunya, absència absoluta. Modernització de l’administració, ens hauria agradat veure 
un Pla d’implantació de la Llei de Transparència, impuls decidit en una política personal que 
posi la plantilla de treballadors i treballadores municipals en valor promovent la seva 
participació i acometent accions concretes per a la millora del servei de la policia local, més 
afirmacions de caràcter genèric. Per tant, acabo amb les paraules del poeta, això que haurem 
de fer foc nou i que això ha d’esdevenir i esdevindrà, això per descomptat; en tot cas, l’última 
afirmació té a veure amb la última de les propostes que planteja el Pla, hi ha un anunciat que 
diu compromís amb el procés, és el procés que viu el nostre país, i diu, és l’acció número 115, 
continuar donant ple suport a les iniciatives de país que els esdeveniment vagin marcant per 
garantir un procés participatiu plenament democràtic; suposo, que hi deu haver hagut un 
esforç molt bèstia per intentar posar els conceptes d’implicació que ens ha recordat moltes 
vegades en Josep, amb allò que nosaltres considerem que és un compromís inel·ludible amb 
aquest país, això el seu anunciat del que pensen fer en els propers quatre anys respecte al 
procés que en aquest moment s’està vivent a Catalunya és per nosaltres una prova concreta 
(***) del grau d’implicació que té l’equip de govern en aquest procés i nosaltres continuarem 
treballant, recordant que aquest procés només avança pel ferm compromís de cada una de les 
persones i especialment dels electes municipals perquè això sigui possible, perquè Catalunya 
per fi vegi reconegut els seus drets, se’l respecti com un país d’igualtat amb els altres països i 
des d’allà es pugui reunir, federar, col·laborar, consensuar les seves polítiques amb qui calgui. 
Simplement això. Perdoneu, ja ser que he fet una intervenció de caràcter molt polític, però 
tocava fer política. Moltes gràcies. 
 
Intervé Josep Paré: Bé, més que una intervenció molt política, ha fet una intervenció molt 
llarga, buida de contingut i com sempre recorrent a paraules buides i, al cap i a la fi, sense 
entrar en res de contingut ni de propostes i que tal i com ens tenen acostumats en el 
Pressupost i en tots els projectes importants que s’han parlat en aquest Ple, doncs, no només 
no ens porten res sinò que es limiten a criticar les quatre coses que els hi sembla que els farà 
quedar bé; però que a l’hora de la veritat demostren que vostès ni fan foc nou, ni varen 
guanyar les eleccions, perquè no var saber generar la il·lusió que nosaltres tenim amb el 
municipi, i l’exemple més clar és en una frase que ha dit vostè i que per sort constarà, perquè 
si vostè creu que realment que aquest Pla de Mandat és un Pla de tres anys és o que no se la 
llegit bé o que no l’ha volgut entendre; perquè darrera d’aquest Pla de Mandat a part de les 
hores i la feina que hi ha dedicat la Cristina de sintetitzar el programa, d’actualitzar demandes, 
que segurament han quedat fora, com ja vàrem comentar a la comissió i segurament algunes 
haguessin pogut quedar diferents, però darrera d’aquest Pla de Mandat el que hi ha és un 
projecte de seguir transformant el municipi i que volem seguir donant continuïtat a Serveis. 
Evidentment, que volem seguir amb les polítiques que hem seguit fent, però sense entrar en 
l’error de no fer autocrítica i molt menys en l’error de no tenir il·lusió per seguir transformant 
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el municipi. Precisament i li posaré un altre exemple, per si encara no es dóna per al·ludit, 
però quan parlem de transformar la zona Vapor, quan parlem de transformar zona muralles, 
quan parlem de desenvolupar el Pla de barris, estem parlant de desenvolupar el Pla de 
mobilitat, estem parlant d’ampliar les zones de pàrquing pròximes al comerç, estem parlant de 
donar suport al comerç del municipi i en definitiva com molt bé a dit la Cristina de revitalitzar 
el centre, que entenem que no només és una necessitat sinó un repte. Com ja vaig dir a la 
comissió, darrere del Pla de Mandat hi ha molts aspectes que es podrien millorar, alguns fins i 
tot que ens hem deixat, com per exemple el camí de Balenyà que si no ho he entès malament, 
en tot cas reiterar que va ser una proposta nostra i com ja vam dir en un Ple, el municipi amb 
el que ho farem conjuntament, doncs, va tenir més pressa de fer-ho públic; però en tot cas és 
un projecte que sorgeix de Centelles i que en tot cas beneficiarà als dos elements. Respecte 
del Palau, no és municipal, però jo entenc que els diferents programes electorals que vaig 
llegir si no recordo malament tots marcaven la necessitat que el palau acabés sent municipal o 
que almenys no estès en l’estat de desús que està actualment i amb això és amb el que estem 
treballant. Hi ha una subvenció que ens permet adquirir-lo, hi ha noves subvenció que estem 
treballant perquè ens permeti rehabilitar-lo i, a més, estem treballant en altres opcions, però 
amb l’objectiu i per això entrem tant en concreció en aquest aspecte, que entenem que és una 
millora en el centre i poder-hi acostar serveis econòmic, doncs, serà la millor manera de 
rehabilitar el comerç, de rehabilitar la indústria i en definitiva de donar resposta als serveis, 
d’economia social, d’economia d’emprenedoria i en definitiva aspectes que s’estan gestionant 
des de Promoció Econòmica o des de Benestar Social, que per exemple poden permetre poder 
millorar els seus aspectes. Amb l’altre, seria entrar en detall amb el tema de la recollida, 
doncs, el concurs va estar en exposició pública i en tot cas és un concurs o un contracte, 
doncs, que millora substancialment el que hi havia, com així es va manifestar en plens 
anteriors i el seguiment d’aquest projecte serà igual que els altres, doncs, que es compleixi 
amb benefici de tots i que en definitiva, doncs, el municipi noti aquestes millores. I finalment, 
és veritat que fa un any hi va haver eleccions, és veritat que fruït de les eleccions va sortir un 
nou plenari i precisament nosaltres vam entendre que estendre la mà a vostès, doncs, era una 
oportunitat d’entendre la nova situació i precisament i si no ho recordo malament el primer 
que els hi vam proposar a la reunió de pacte, doncs, va ser pactar un Pla de Mandat. Vostès 
van preferir parlar de càrrecs i en aquella reunió es va parlar de tot, però nosaltres, i sinó 
corregeixi’m, el primer que varem posar sobre la taula era aprovar un Pla de mandat i que 
suéssim la samarreta junts, com vostè va dir en aquella reunió, precisament per arribar a 
plasmar aquest Pla. Evidentment nosaltres hem treballat a partir de nosaltres, hem intentat 
incorporar coses noves, però en tot cas des del primer moment i això entenc que no m’ho 
podrà negar l’objectiu d’aquest equip de govern era deixar plasmat el projecte que tenim de 
municipi, deixar plasmades les accions més rellevants que estem fent i ens hagués agradat fer- 
ho amb vostès, com li torno a dir que és una proposta que està oberta i que si vostès en algun 
moment la volen reconsiderar, doncs, la reitero. 
 
Intervé Alfons Giol: Replica, disculpa Víctor. Reiterar Josep, agrair-vos i ho dic amb tota la 
paraula, agrair Cristina l’esforç per plasmar aquest Pla de Mandat. Agrair-vos que us retrateu 
en aquest Pla de Mandat, en el sentit de dir escolteu això és el que nosaltres, i això té un valor, 
és dir vosaltres no teniu cap mena d’obligació de portar això en un plenari i escoltar el que 
nosaltres us estem dient, nosaltres no us podem dir una altra cosa que això que us estem dient, 
que no és el nostre Pla de Mandat i que per tant, nosaltres l’hauríem fet i per més que en Josep 
vulgui fer veure que no hi ha propostes, nosaltres teníem les nostres propostes alternatives 
cadascuna d’aquestes i n’hem esmentat unes quantes. En tot cas, primer de tot, agrair que 
aquest esforç s’hagi posat a la taula del plenari. Segon, per mi molt important, la mà estesa 
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que vosaltres vàreu oferir, la vàrem oferir nosaltres a continuació, la continueu tenint sempre i 
quan entengueu que aquesta proposta de col·laboració no pot passar per compartir govern 
perquè sinò això la gent de Centelles no ho entendria. Qui escolti amb deteniment i amb 
calma les dues intervencions que acabem de fer el sr. Josep Paré i jo mateix s’adonarà que 
aquí hi ha dues maneres diferents de plantejar les coses, per més que es vulgui plantejar que 
estem parlant del mateix, nosaltres estem dient sobretot hi ha una altra manera diferent de fer 
les coses. Nosaltres creiem que per cadascuna de les propostes que hi ha en aquest Pla de 
Mandat podeu trobar el consens i la complicitat dels altres grups de l’oposició si és que es 
treballa efectivament per obrir un altre espai en el qual no haguem d’estar fent la proposta 
habitual i sempre històrica dels debats entre els equips de govern i els grups de l’oposició. 
Quan nosaltres ens estem dient i recordant les paraules del poeta, i no ens semblen unes 
paraules buides, que s’haurà d’obrir foc nou; no vol pas dir, que aquest foc nou l’haguem de 
fer nosaltres, sinó que el volem fer conjuntament amb tothom; que vosaltres i teniu la part 
protagonista perquè sou l’equip de govern i nosaltres el que volem fer és en aquest foc nou, 
possar-hi, el nostre tros de tronc, de llenya, enteneu? Això està a les vostres mans, nosaltres 
ens deixareu el paper que ens quedi en funció del que aneu plantejant de cadascuna d’aquestes 
accions. Nosaltres sobre aquestes accions incidirem o bé com oposició que no les acaba de 
veure clares, perquè no ha tingut la informació, etc., com va passant i s’acaba de posar de 
manifest en aquest Ple, o com aquella opció que vol una deliberació prèvia que planteja com 
plantejàvem quan varem dir de fer aquelles comissions informatives en les quals hi hagués 
aquella acció concreta, real, de suar la samarreta, com bé recordes, que aquell Pla de Mandat 
que es va presentar i, que tens raó, l’equip de govern va plantejar així, com la primera opció i 
nosaltres vàrem dir que no, era un tema de càrrecs (…) i recordar, en tot cas, aquell debat va 
ser un debat inicial, sinó que a continuació hi va haver un debat sobre la manera de funcionar 
l’Ajuntament i allà hi havia una alternativa concreta que l’equip de govern va rebutjar. 
Simplement, per situar les coses i per situar primer l’agraïment del nostre grup i segona la 
nostra disposició a treballar conjuntament quan hi hagi la possibilitat que l’equip obri, igual 
com ha obert, una acció tan concreta com gravar aquest plens i que tota la gent de Centelles 
pugui saber el que està passant.  
 
Interevé Josep Paré: De la seva intervenció, el resum que jo en faig és que amb un any 
d’oposició, el seu major logro és que es gravin les sessions del Ple. Després, que hi ha un 
equip de govern que té un Pla millorable i que li recordo que està obert perquè el puguem, 
entre tots, anar millorant; que la proposta que vostès ens van fer arribar era una proposta 
d’organigrama i de funcionament intern, i em reitero, amb el que li he dit en la seva 
intervenció es denota que és una oposició crítica amb el govern, que per tant demostra que el 
govern està treballant però que en tot cas el seu projecte de municipi no s’acaba de veure clar. 
 
Pren la paraula Josep Arisa, regidor d’Esports i manteniment i del Procés participatiu: Jo volia 
dir que sobre el Procés participatiu que ens ha fet la seva intervenció com minimitzant una 
mica la nostra posició sobre això, li vull recordar que nosaltres sempre i hem set allà, hem 
tirat del carro endavant, hem apoyat a totes les entitats que han fet actes i que han fet 
esdeveniments sobre el procés i suposo i vull entendre que no es vol retreure res, perquè 
nosaltres hi hem set. En tot cas, com vostè diu que estem a un any que hi ha hagut eleccions i 
tot això és cert, en un poble on majoritàriament la població s’ha manifestat a favor d’aquest 
procés i diem independentista o no, però està a favor d’aquest procés; fa un any que hi varen 
haver eleccions i el poble es va pronunciar. Per tant, tant malament no ho devem haver fet. 
Crec jo.  
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Intervé Alfons Giol: Bé, l’última, només per recordar que per nosaltres si hem aconseguit 
algun objectiu al llarg d’aquest anys sabem que la nostra acció ha estat molt migrada ens en 
donem la responsabilitat que calgui; però és una cosa que ens ha dit molta gent de Centelles i 
que és constatable i que ara ho constatarà a demés tota la població si en té ganes i és que el 
que està passant en aquest Ple municipal és  diferent del que passava en els anys anteriors, 
simplement això; per nosaltres si ens hem de posar alguna petita consideració del treball i per 
nosaltres és una cosa significativa. 
 
Intervé Dolors Calm: Jo abans que res vull deixar constància portem anys i panys demanant 
que es gravin els plens. Pel que fa referència al Pla de Mandat veig que l’equip de govern 
encara té una mica de sentit de l’humor, per què això deu ser una broma, no? Per passar per 
un Ple un, en gran part un copiar i enganxar, del seu programa electoral són ganes de fer 
perdre el temps a la gent. Un Pla de Mandat és una planificació del que s’ha de fer. Aquí algú 
ha vist cap data, calendari o detall de com portar a terme les intencions i com es tradueixen en 
projectes tangibles? Posar costos, dates, fites, objectiu, prioritats, indicadors que serveigin per 
fer-ne un seguiment? Vaja, que ho trobo una presa del pèl. A vostès que els agrada tant 
comparar-se amb altres municipis, doncs mirin altres plans de mandat i veuran si se’ls hi 
assemblen només una mica. Ara la penjaran a la web i tant amples, creiem que les coses s’han 
de fer perquè ens les creiem, no per aparentar que les fan. Aquí la Cristina ens ha dit que fa un 
any que hi treballa, com és que ens el presentin avui després d’un any? Ens a parlat de 
participació de jovent, però no ens ha donat cap dada; ens ha parlat del Palau Comtal i no és 
nostra i  tinc una anotació més avall que hem vist una entrada que la propietat del Palau 
Comtal els està dient que el tornaran a posar a la venda perquè no han complert cap dels seus 
compromisos; i llavors està molt bé que donin suport al camí escolar però tampoc és iniciativa 
de l’Ajuntament.  
 
Intervé Josep Paré: Bé, de plans de mandat n’hem mirat i entenem que està en la mitja 
d’altres, evidentment hi podien haver molts elements, però n’hem vist de molt curts, n’hem 
vist de molt extensos i hem optat de fer-ne un de realista amb el nostre context. Pel que fa al 
Palau ja ho he dit és una necessitat del municipi i estem treballant per fer-la viable i després, 
doncs, ja que vostè fa temps que demana de gravar les sessions, jo també fa temps que li 
recordo que la gestió de la Generalitat i dels últims anys de la Diputació tampoc ha beneficiat 
aquest Ajuntament i certs tipus de polítiques i per tant algun tipus de responsabilitat deu tenir 
el grup a que vostè representa. 
 
6. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DELS DECRETS DE L’ALCALDIA, 
ADJUNTA, DE 29 DE MARÇ A 12 DE MAIG DE 2016 
 
L’alcalde dóna compte, mitjançant relació succinta, prèviament distribuïda, de les resolucions 
adoptades per l’Alcaldia des de l’última sessió plenària ordinària, sens perjudici de la facultat 
de tots els regidors de poder consultar els llibres de resolucions corresponents, als efectes de 
l’article 42 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat. 
 
7. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚMEROS 48 I 52 DE 
L’ANY 2016, SOBRE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
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Vista la Resolució de l’Alcaldia número 48 de l’any 2016, que es transcriu literalment: 

“DECRET NÚMERO  2016/48 
 
Miquel Arisa Coma, alcalde president de l’Ajuntament de Centelles. 
 
Vist el programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social, 
aprovat per a la Xarxa de Governs Locals 2016-2019, el dia 10 de març de 2016, Línia 1 i 2, 
per un import total de 87.487, 97 euros per aquest municipi. 
 
Atès que s’ha portat a terme una selecció pel departament de Promoció econòmica a través del 
Servei d’Ocupació de Catalunya i ha sortit escollida com a millor candidata Alexandra 
Gimeno Bort, la qual es troba en situació legal de desocupació en els termes de l’article 208 
del Reial Decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
General de la Seguretat Social. 
 
El contracte es finança amb càrrec a l’ajut atorgat en el marc de la línia de suport integral al 
foment de l’ocupació, del Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la 
integració social, línia 1 de suport integral al foment de l’ocupació, corresponent a l’anualitat 
2016, de la Diputació de Barcelona d’acord amb el corresponent règim de concertació i 
normativa general aplicable. El contracte es formalitza amb un treballador en situació legal de 
desocupació. 
 
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 Alexandra Gimeno Bort, per atendre les tasques d’informadora juvenil. 
 
Segon. Els contractes són per a la realització de serveis determinats i duraran del 12 d’abril de 
2016 fins el 11 de desembre de 2016 i l’horari de treball serà de 26,25 hores setmana, 
prestades per Alexandra Gimeno Bort. La retribució serà de 1.135,11 € mensuals bruts, que es 
distribueix en els conceptes salarials: salari base més  pagues extres prorratejades. 
 
Tercer. Que es donin d'alta a la Seguretat Social i es registri a l'oficina de l'OTG. 
 
Quart. Que el contingut del Decret es notifiqui a les persones interessades i de la part 
dispositiva se'n doni coneixement al Ple en la pròxima sessió que es faci, i es publiqui al 
DOGC i al BOP.” 
 
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat. 
 
Vista la Resolució de l’Alcaldia número 52 de l’any 2016, que es transcriu literalment: 
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“DECRET NÚMERO  2016/52 
 
Miquel Arisa Coma, alcalde president de l’Ajuntament de Centelles. 
 
Vist el programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social, 
aprovat per a la Xarxa de Governs Locals 2016-2019, el dia 10 de març de 2016, Línia 1 i 2, 
per un import total de 87.487, 97 euros per aquest municipi. 
 
Atès que s’ha portat a terme una valoració, dels candidats aportats pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya i han sortit escollits com a millors candidats Carme Vall·llovera Tuneu i Jordi 
Vives Costa, els quals es troben en situació legal de desocupació en els termes de l’article 
208 del Reial Decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei General de la Seguretat Social. 
 
El contracte es finança amb càrrec a l’ajut atorgat en el marc de la línia de suport integral al 
foment de l’ocupació, del Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la 
integració social, línia 1 de suport integral al foment de l’ocupació, corresponent a 
l’anualitat 2016, de la Diputació de Barcelona d’acord amb el corresponent règim de 
concertació i normativa general aplicable. El contracte es formalitza amb un treballador en 
situació legal de desocupació. 
 
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 Carme Vall·llovera Tuneu per atendre les tasques de Suport a les escoles.  
 
Segon. Que es contracti, amb caràcter d’urgència, mitjançant contracte labora temporal a 
temps complet, a Jordi Vives Costa per atendre les tasques de Cap de Brigada, manteniment. 
 
Tercer. Els contractes són per a la realització de serveis determinats i duraran del 18 d’abril 
de 2016 fins el 17 de desembre de 2016 i l’horari de treball serà de 26,25 hores setmana, 
prestades per Carme Vall·llovera Tuneu. La retribució serà de 1.135,11 € mensuals bruts, 
que es distribueix en els conceptes salarials: salari base més  pagues extres prorratejades. 
 
Quart. Els contractes són per a la realització de serveis determinats i duraran del 18 d’abril 
de 2016 fins el 17 de desembre de 2016 i l’horari de treball serà de 37,5 hores setmana, 
prestades per Jordi Vives Costa. La retribució serà de 1.547,16 € mensuals bruts, que es 
distribueix en els conceptes salarials: salari base més  pagues extres prorratejades 
 
Cinquè. Que es donin d'alta a la Seguretat Social i es registri a l'oficina de l'OTG. 
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Sisè. Que el contingut del Decret es notifiqui a les persones interessades i de la part 
dispositiva se'n doni coneixement al Ple en la pròxima sessió que es faci, i es publiqui al 
DOGC i al BOP.” 
 
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat. 
 
En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 
 
Pren la paraula Dolors Calm: En relació als decrets hi ha el 55 i el 58; el 55, en que s’estimen 
les al·legacions. 
 
Intervé l’alcalde: Perdoni, perdoni, estem encara…, ara estàvem amb el 48. 
 
Intervé Dolors Calm: Doncs el 48, és que jo els tinc posats al revés. 
 
Intervé l’alcalde: A val. 
 
Intervé Dolors Calm: Seguim dient que les contractacions no tindrien que fer-se per urgència. 
 
Intervé l’alcalde: Això és una qüestió tècnica, que jo no hi puc entrar-hi. D’acord. Molt bé, 
ara passaríem a donar compte d’aquest dos decrets, passaríem a donar compte de la resta de 
decrets. Hi ha una cosa a dir? Siusplau. Una cosa a dir? 
 
Intervé Dolors Calm: A nosaltres, ens criden l’atenció els Decrets 55 i 58 que són sancions. El 
55 que s’estimen al·legacions de la senyora Eva Puig Mateu perquè la captació d’imatges no 
s’aprecien correctament i la sanció és per estacionar davant del número 37, que resulta que hi 
han pilones i és imposible aparcar-hi, bé una mica incomprensible que es facin aquestes 
errades. Potser falta formació? S’estimen unes al·legacions a la Teresina Vila Morell, 
aparcada a les 13.59  hores a la zona de càrrega i descàrrega, si ho estimen, per què es cert que 
estava descarregant? com és que la sancionessin mentre estava descarregant? De veritat no és 
creïble, s’ha de ser molt curós a l’hora de sancionar i també a l’hora d’estimar sancions, això 
dóna una imatge de poca credibilitat, de poca formació o de favoritisme. 
 
Pren la paraula Antoni Castells, regidor de Seguretat Ciutadana: La regidoria de Seguretat no 
és la que estima o desestima, aquí hi ha uns tècnics els quals valoren les sancions i parlant 
amb ells arribem a una conclusió, no som directament nosaltres. En quan a una de les 
sancions, que em diu que un cotxe estava mal estacionat en un punt i la multa posava que era 
un altre, s’havia d’estimar, el fet era que estava mal aparcat; però al posar el número es va 
entrar malament. Escolti, és un error a l’hora de posar el número. 
 
Intervel’alcalde: Demana si hi ha cap moció. 
 
Intervé Josep Paré: A la Comissió de Portaveus se’n va parlar de quatre, però no es va arribar 
al consens en cap d’elles. Per tant, en tot cas, es posposa que en el proper Ple siguem capaços 
de buscar la unanimitat i el consens com els tipus d’emocions que es plantejaven requereix. 
Agrair i intentar, doncs, posant-t’hi de la nostra part per fer-ho possible. 
 
Pren la paraula Víctor Barquer de Junts ara pel sí: A veure, jo voldria saber perquè es va 
desestimar una Moció que varem presentar relativa al Procés independentista; perquè 
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l’explicació que se’ns va donar es tant peregrina i encara ara m’estic fent creus del que em 
van donar. Per tant, jo demanaria que s’expliqués perquè aquesta moció important, molt 
important, es va desestimar d’una forma tant, repeteixo, peregrina i sense cap fonament. 
 
Intervé l’alcalde: Bé, primer de tot,  he de disculpar-me perquè és ARAJUNTS i no Junt pel 
sí, perquè veig que tenen diferències importants vostès i per tant…. 
 
Intervé Margarita Prims: Ha dit,  Junts ara pel sí i m’ha fet gràcia. 
 
Intervé l’alcalde: Per tant, no passa res, agafi-s’ho una mica en broma, perquè les coses també 
cal tenir una mica, una mica, de sentit de l’humor; ves a saber on anirem a parar tots plegats. 
 
Intervé Josep Paré: Ho vaig explicar a la Comissió, entenc que a la última Junta de Portaveus 
s’havia dit que les dues mocions s’intentaria buscar el consens en el Ple anterior. Doncs, des 
del seu grup, i vostè en concret, va tenir molt interès que aquesta moció es parlés i va tenir 
tant i tant interès que vàrem entendre que era una Moció que s’havia tractat en el plenari com 
va dir el seu company de portaveus el senyor Alabart. Sí vostès creuen que s’ha de tornar a 
incorporar, doncs, cap problema, la registren i la tornarem a valorar i amb això no hi ha cap 
inconvenient; però, entenem que en el Ple es va parlar no un cop sinó dos i per tant era un 
tema que podia quedar més que tancat. 
 
Intervé l’alcalde: Perdó, té una Moció també vostè. 
 
Pren la paraula Dolors Calm: Jo volia fer constar que hem presentat dues mocions. Una era 
perquè l’Ajuntament obris un parell d’hores a la setmana a la tarda, perquè penso que es 
donaria un servei als centellencs, que ens han dit que l’estudiarien. I després, una altra, que és 
pel tema de bonifica (…) elèctrics. Creiem que aquesta moció és molt positiva i molt ben 
treballada i així crec que ens ho han reconegut, doncs esperem que hi aportin les 
modificacions que creguin convenients, les estudiïn i que se l’hi doni el recorregut 
corresponent i que la veiem a l’ordre del dia del proper Ple. 
 
Intervé l’alcalde: Tot seguit passem a Precs i preguntes 
  
Intervé Víctor Barquer: Vull introduir un altra tema en relació a les mocions. 
 
Intervé l’alcalde: O sigui no donem per tancat el tema de les mocions. 
 
Pren la paraula Víctor Barquer: El tema de.., hi ha una altra moció que jo crec que és 
important explicar que passa, no! Ara, nosaltres, varem presentar, en temps i forma, una 
moció en relació amb el tema de la crisi humanitària que s’està produint. És una moció que 
creiem que està perfectament fonamentada a tot nivell, tant a nivell del sentit polític que pot 
tenir, com del sentit jurídic i el que demanàvem eran coses que creiem que eren perfectament 
aceptables, no tant sol pel Ple, sinó pel conjunt de la ciutadania. La única qüestió que se’ns va 
plantejar és (…) una altra la moció (…) no se com catalogar-la però la trobo molt pobra en 
relació amb el que significava. A veure, jo crec que si un intenta o vol esmenar una moció, el 
que ha de fer és intentar millorar-la. La moció que va presentar el PSC no tan sols no la 
millora sinó que és el contrari la rebaixa encara més en tot el contingut, repeteixo polític, 
jurídic i de contingut en general, per la qual cosa nosaltres demanem que es retiri la que el 
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PSC va presentar i es posi a votació que calgui aquesta altra moció, perquè creiem que és la 
que realment té sentit. 
 
Intervé Josep Arisa: Nosaltres amb la Moció que varem presentar vam voler fer una reducció 
de tota la moció que van presentar vostès, perquè fos més entenedora. En tot cas, quan jo vaig 
trucar el senyor Miquel Àngel ahir al vespre (…) per introduir o treure-la, perquè, a més a 
més, vull recordar-li que també era tant reduïda que encara li volíem treure expressions que 
no els hi agradaven. Per tant, quan vaig trucar jo per demanar-els-hi que pensaven fer em van 
dir que, en tot cas, ens miréssim la seva i que si volíem presentar alguna esmena que la 
presentéssim. Era tard, avui he parlat amb la Dolors, també per dir-li que avui en parlaríem 
però en tot cas retiraríem la nostra i en tornaríem a parlar a la Comissió de Portaveus perquè 
com sempre hem dit nosaltres, que quan arribem al plenari, sinó hem consensuat una moció 
no la presentem. Per tant, la retirem i en la pròxima Comissió de Portaveus en tornem a parlar 
perquè creiem que és una moció que mereix un respecte i és important que ens podem posar 
d’acord tots. 
 
Intervé Víctor Barquer: Dos mesos més fent la gara-gara intentant fer, a veure, siusplau, jo 
crec que està molt clar això es va introduir (…) el març, és suficient si hi ha voluntat política 
real de tirar-ho endavant. Ara bé, si el que volem és fer això la gara-gara, tornem dos mesos 
més i tornarem a plantejar el tema. 
 
Pren la paraula Josep Arisa: De voluntat política n’hi ha, o sigui es va presentar una altra 
moció es va demanar a veure quins arreglos hi podíem fer. Els hi estic dient que en la 
pròxima comissió se’n parlarà i li torno a repetir el que li vaig repetir en l’altre Ple, per 
desgràcia de tots aquest tema serà viu d’aquí a dos mesos, per desgràcia de tots i serà 
d’actualitat d’aquí a dos mesos, perquè encara que vostè em digui que aquella moció era 
contraproduent, dir que és de difícil solució, per mi crec i li torno a repetir que és de difícil 
solució la situació dels immigrants d’ Europa. Per tant, per desgràcia de tots d’aquí a dos 
mesos serà encara vigent. 
 
Intervé l’alcalde: Moltes gràcies, queda tancat el tema de les mocions i ara aniríem pel tema 
de Precs i preguntes. 
 
8. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS 
 
Es trancriu la gravació: 
 
Alfons Giol: Una pregunta, respecte a la Capella de Jesús ens pot informar si la propietat ha 
canviat de mans i si això pot tenir alguna repercussió en el règim de precaris que l’utilitza 
l’Ajuntament. 
 
Alcalde: Sí, puc informar que la propietat no ha canviat de mans; però està a punt de canviar 
de mans perquè hi ha unes hipoteques que s’ estant a punt de fer efectives. Per tant, els hi hem 
demanat que volíem, diguéssim tot l’edifici net i per tant, momentàniament, de mutu acord 
hem pactat que mentre no es solucioni aquest tema nosaltres deixàvem la Capella com havíem 
pactat des del principi, que era una situació que ens deixaven la Capella a precari solament 
amb el compromís que mantindríem neta, endreçada i arrenglaríem els degoters que hi havien 
i per tant hi trauríem les humitats. Nosaltres hem complert aquest compromís, amb aquest 
compromís hem tingut des del 2002, des del 2002 i abans sense compromís, però des del 2002 
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amb compromís. Per tant, hem tingut la possibilitat de gaudir d’aquest espai, ara hem 
d’esperar cap on es soluciona. Nosaltres, sempre ha estat d’interès municipal poder adquirir 
aquesta Capella, però, evidentment, en aquest moment és tot un pac. En aquest moment, volen 
primer solucionar el tema de l’adquisició i després parlar-ne. 
 
Alfons Giol: Només un afegit, només per aclarir, la tenim declarada com a bé local d’interès 
cultural? 
 
Alcalde: Sí 
 
Dolors Calm: Primer voldria fer un incís sobretot pel Sr. Paré, que sàpiga que nosaltres ens 
presentem sota unes sigles que es diuen convergència, però que no tenim cap responsabilitat 
ni amb Diputació ni amb la Generalitat; hi ho faig constar perquè no ens ho digui per properes 
vegades, nosaltres estem aquí fent feina de poble i res més. Afegeixo, amb això de la Capellà 
de Jesús, que ja tenia posat aquí una cosa, ens consta que en aquest mes de maig els hi han 
requerit les claus de la Capellà de Jesús i l’extinció del conveni de cessió que estava signat 
des del febrer de 2003. La Capellà de Jesús creiem que s’ha arrelat al nostre poble com un 
centre cultural i d’activitats diverses i que la població ho entén així. Dit això, cal recordar que 
arrel del Decret 180/2014 on autoritzava una factura per pintar la Capella de Jesús per valor 
de 6.300 euros, el nostre grup ja li va comentar perquè no la compràvem, ja que en aquell 
moment el propietari li havia ofert per 60.000 euros, però degut a la situació financera del Sr. 
Joaquim Gaudí segurament l’hagués venuda per un preu molt inferior i l’haguéssim poguda 
comprar. Però vostè, fent gala com sempre de la poca previsió i visió de futur, ens va 
contestar que perquè l’havia de comprar si la tenia a cost zero. Doncs miri, probablement la 
perdrem i la paradoxa és que pel mateix o semblant import de la seva mala gestió en el 
pagament de l’IVA del Palau Comtal ja seria nostra, això ens ho haurà d’explicar bé i també 
als centellencs i centellenques. 
 
Alcalde: Es pot explicar perfectament. En primer lloc, una cosa és el que pugui dir el Sr. 
Gaudí i una altra cosa molt concreta és la seva situació; això no és del Sr. Gaudí, per 
començar, això és d’una societat que es diu Bencinea, i d’una societat que tenia molts 
embargs i per tant, hi ha hagut molts problemes per tal de poder-ne desentrellar la propietat. 
Sempre que s’ha volgut adquirir ha vingut aquí moltíssimes vegades aquest senyor perquè li 
hem requerit, sempre que s’ha volgut mai ha estat d’acord amb el preu, des de demanar-ne 
150.000 euros, fins a 80.000, després a 90.000, mai ens hem pogut posar d’acord. Fins el punt 
que els acreadors han dit això ja no és teu, és nostra, i aleshores caldrà veure que passa. 
També per comprar això, hi ha d’haver un informe dels tècnics i un informe de la Generalitat, 
evidentment de la conselleria de Governació, per determinar el preu hi ha d’haver una 
justificació del perquè es paga i per tant, això, evidentment, els preus que ens donaven eren 
molt baixos, perquè ens diu aquí no solament es compra un terreny i un edifici, però és un 
edifici que està catalogat i per tant té el valor que se li pot donar en aquest bé patrimonial. Per 
tant, això és molt més complexa de dir de com ho diu vostè, és bastant més complexa, com 
puc dir d’altres immobles que també estant en una situació semblant. Per tant, la voluntat és 
tota, però no n’hi ha prou de la voluntat, nosaltres tenim la voluntat i tenim l’estalvi econòmic 
necessari per fer-ho, però amb això no n’hi prou, cal que aquest edifici estigui net d’embargs, 
net d’inscripcions, per tal de poder nosaltres fer la compra que hem de fer. Segona qüestió, 
escolti, nosaltres hem fet inversions, perquè hem invertit en un bé patrimonial local i això és 
absolutament defensable. És un bé patrimonial local, aquest edifici està com està i està 
desentat com està perquè s’hi ha intervingut, perquè sinó actualment el sostre ja hagués caigut 
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perquè estava molt i molt malament. Per tant, nosaltres aquí hem fet una inversió, que ens en 
hem gaudit durant molt anys tot i que el conveni va començar el 2002, però el vàrem signar el 
2003, però això ja venia de molt més antic, o sigui ja el teniem i nosaltres ja l’utilitzàvem. Ja 
l’utilitzàvem des de fa més de vint anys i per tant, vol dir que en aquest context nosaltres li 
hem donat una utilitat i no hem deixat perdre res, perquè vull aclarir una cosa, nosaltres l’hem 
desentat, no ho hem deixat perdre i segona perquè no te cames no marxarà, aquest edifici 
estarà aquí, difícilment algú que no sigui una administració el pot adquirir, difícilment perquè 
precisament per la catalogació que té.   
 
Dolors Calm: Jo li recordo, jo no li he qüestionat en cap moment el que s’ha gastat vostè, el 
que s’ha gastat l’Ajuntament en aquest edifici, això no li he qüestionat, res. Jo li he dit que 
arrel d’això nosaltres li vam proposar que s’havia de mirar de comprar-lo i vostè va dir que 
perquè s’havia de comprar si era cost zero, això ho va dir vostè. Vull dir que, a part de tot això 
que em diu jo tinc una versió bastant diferent, però no qüestionaré coses que quan venen dites 
si, són com són, però són bastant diferents. Jo crec, que si hi havia tanta voluntat, vostè no 
havia de contestar que sí el tenia a cost zero no el tenia perquè comprar. 
 
Alcalde: Simplement per acabar li he de dir que l’Ajuntament, aquest Ajuntament té voluntat 
d’adquirir allò que considera un preu just i prou. I ja està, d’acord? 
 
Alfons Giol: Quan abans he dit una pregunta, només era una pregunta de l’Alfons Giol però el 
grup en té unes quantes més. 
 
Alcalde: Molt bé. 
 
Rosa Puig: Volíem fer una pregunta recuperant el tema de l’estació de trens de Centelles. La 
millora de l’estació de trens de Centelles de la qual ja vàrem parlar en l’últim Ple, sobre que 
després de col·laborar amb l’informe de deficiències de mobilitat i accessibilitat de l’estació 
de trens de Centelles que vàrem presentar a finals de febrer, ens vàreu dir que s’havia de fer 
ràpidament perquè la persona amb qui us reuniríeu, us havíeu de reunir, havia de començar a 
actualitzar el projecte de millores, i des de llavores no hem tingut més informació, a part del 
Ple que ens vàreu dir que teniu reunions pendents, però encara no hem tingut cap més 
informació des del febrer. El dijous passat hi havia convocada la plataforma civil Que no ens 
fotin el tren que és amb qui nosaltres treballem i col·laborem molt conjuntament, colze amb 
colze diguéssim, i al final es va desconvocar perquè hi havia pendent una altra reunió, 
al·legant que hi havia una reunió prevista amb ADIF i que hi hauria més informació. Ens 
agradaría, una miqueta, vodríem saber, com està el tema perquè ens sentim una miqueta com 
impotent sense rebre la informació. Ens agradaría, més els mesos van passant i rebre una 
miqueta encara que només fos per dir, doncs, que… 
 
Alcalde: Perdó, simplement li puc dir que tinc una reunió dilluns de la setmana que ve. Per 
tant, quan surti de la reunió em vaig comprometre a què els convocaria perquè així podria dir 
coses noves. Per tant, és dilluns que (...) d’acord. Gràcies. 
 
Dolors Calm: Tornem a reivindicar les comissions promeses de cada regidoria, en comissions 
informatives i en diversos plens durant molt anys. Ara se’ns ha promès la primera comissió 
pel 9 de juny, tema escoles i educació esportiva, com ja els he comentat esperem que siguin 
reunions serioses i de treball i que no siguin per treure-se’ns de sobre. El nostre grup fa molts 
anys que hem anat reivindicant la falta de transparència de l’equip de govern, ara mateix 
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deuen pensar ja hi tornem a ser. Mirin, nosaltres els hi diem pacientment i serem una gota 
malaia amb el tema, sols els faré una petita mostra per no resultar pesada: Durant anys, i en 
anteriors legislatures, sempre ens hem trobat amb una opacitat pel que fa referència a l’equip 
de govern quan es demanava informació; d’aquí i allà les versions que es donen difereixen 
segons el regidors o secretaria. Al mes de setembre de l’any 2014, i confiàvem amb la bona 
voluntat per part de tothom, i aspirant que el nostre Ajuntament tingués el mateix nivell de 
transparència que altres ajuntaments, els vàrem presentar una moció. En el Ple del 25 de 
setembre del mateix any, reclamàvem perquè consti per escrit l’encallada de la moció. El 27 
de novembre del mateix any, el Sr. Parés es va comprometre que treballaríem conjuntament 
tots els grups sobre la moció presentada. El 29 de gener de 2015 tornem sobre el tema, ja que 
no es va fer sobre la taula de treball. I per fi en el Ple de març de 2015 s’aprova l’adhesió al 
conveni per a la transparència i participació ciutadana. En el mateix Ple el Sr. Parés, una mica 
ofès, ens va donar el decàleg de bones pràctiques. Ara fa pocs dies el 9Nou va treure una 
estadística de la transparència dels municipis de la comarca i el nostre poble no treu ni un 
aprovat, o sigui, ni cinquanta punts sobre cent. És molt trist que a aquestes alçades estiguem 
batallant per aquest tema, reclamant continuament comissions serioses informatives de les 
regidories i el seu treball. Esperem de veritat que l’equip de govern tingui la intenció de 
millorar el tema, que no sigui tant sols per fer-nos callar i no per convicció ni voluntat. La 
transparència comença per la participació amb els grups de l’oposició. Però mirin, si no ho 
aconseguim, ho pensem anar reivindicant, perquè nosaltres hi creiem i estem convençuts que 
ho devem a la ciutadania. 
 
Intervé Josep Paré: Un exemple, des que el Sr. Arisa és alcalde, o sigui des de l’any 1995, 
sempre s’ha editat una memòria, que d’entra altres temes es deixava constància de la 
liquidació del Pressupost per partides, no amb capítols, que també hi era, amb el 
desglossament de les partides. En canvi aquest element si es busca a la web actual, que és un 
dels elements que s’utilitza per mirar la transparència, o sigui que bàsicament moltes de les 
mesures queden acotades a la web, doncs, segurament, és un dels elements que es suspèn 
perquè possiblement a la web hi és però la gent que ho busca i amb la facilitat d’accedir-hi, 
doncs, segurament no complim els paràmetres. Per tant, amb això li demostro que 
transparents ho hem intentat de ser des del primer dia. Hem intentat millorar i recollir les 
seves demandes, per això no es va aprovar la moció en aquell moment i es va aprovar un 
decàleg de bones pràctiques que és el que regeix aquest tipus d’element. Però fruït de l’última 
valoració, doncs, el que hem vist és que la web municipal s’haurà d’ajustar per tal d’entrar o 
facilitar l’accés a la informació, perquè a la web i és, però possiblement no està ordenada o 
classificada de la manera que ens beneficia en aquest decàleg. 
 
Intervé Rosa Puig: Encara no ens hem recuperat de les respostes que ens va donar en l’últim 
Ple sobre la gestió dels residus de Centelles i volem tornar, una mica, ha afrontar el tema, 
perquè ens va dir que Osona havia decidit caminar en contra dels objectius de la Generalitat 
de Catalunya i dels objectius de la Directiva Europea; ens va venir a dir això i, una miqueta, 
per recapitular l’informe tècnic de l’enginyer municipal, ja deia al 2014, que el cost de la 
gestió dels residus del municipi era deficitari i que no queda cobert per la taxa que paguem els 
ciutadans. En aquest mateix informe es recalcava que caldria augmentar els nivells de la 
recollida selectiva o augmentar la taxa que paguem els ciutadans per cobrir aquest cost. Una 
altre punt, és que Centelles, com que recordem només recollim selectivament un 25% del 
residus municipals que generem, per sota la mitjana catalana que està al voltant del 38%  i 
d’Osona, que tot i contant-nos que Centelles està al 60%, perquè hi ha municipis veïns que 
fan una recollida selectiva amb un percentatge molt més elevat i segons el que sabem de les 
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polítiques de la Generalitat de Catalunya que segueixen les tendències Europees el cost del 
tractament de residus ha d’anar cada cop a ser més car el tractament dels residus no separats; 
és a dir, el rebuig o la fracció resta, per entendre’ns el que els ciutadans tirem aquí a Centelles 
als contenidors verds del municipi. En teoria que hauria de ser la poca fracció que no es pot 
reciclar, que no es pot separar en origen, no! i en els propers anys, doncs, augmentarà aquest 
cost mentre que nosaltres, per això voldríem saber, concretament, quines intencions teniu per 
cobrir aquest dèficit, ja que existeix actualment i que seguirà augmentant si continuem enviant 
el 75% dels residus que generem a Centelles al voltant de 2.300/2.400 tones l’any, és 
pràcticament tot el que generem, a la planta de tractament d’Orís. La meva pregunta és, teniu 
la intenció de fer alguna campanya agressiva i clara per incentivar la recollida selectiva en 
origen? Facilitar els ciutadans les eines necessàries per fer-ho? Estudiar un model actual en 
motiu de fer-lo més eficient per millorar els resultats? O la intenció serà augmentar la taxa 
dels residus als ciutadans i que els ciutadans, doncs, paguem més per poder cobrir aquest 
dèficit. 
 
Intervé l’alcalde: Fa una pregunta molt llarga i complexa, i perquè no li contesti una cosa 
contestada in voce, que es diu en castellà, i l’altra cosa és contestar sobre dades, doncs, com 
que vostè a posat sobre la taula moltes dades, jo en el proper Ple li contestaré. D’acord. 
Moltes gràcies.  
 
Intervé Dolors Calm: Com vostès saben molt bé el tema de l’aigua a Centelles ens ha 
preocupat molt i hem insistit molt en la gestió de les analítiques d’aigua, sobretot en les dates 
que els rebem. Demanaríem molt, molt seriosament que l’esmentada gestió canviï. És una 
cosa amb que s’ha de ser molt curós i en el que no hi ha gents de transparència. Mirin el 
setembre del 2015, vaig demanar les analítiques que només tenia fins maig, se’m va dir que 
les havien de buscar. El novembre del 2015  vaig tornar-les a demanar i se’m van donar les de 
setembre i octubre; vaig tornar a demanar les de juny, juliol i agost i se’m va tornar a dir que 
les buscarien. Amb això fins el febrer de 2016, fins que li vaig dir al Sr. Bergés s’hi havia de 
posar una denúncia per aconseguir les analítiques i aleshores se’m van donar unes còpies. I 
oh, sorpresa! en la documentació hi havia una contra-analítica de la xarxa que estava bé, però 
no hi havia l’analítica inicial, doncs, vaig haver de tornar a l’Ajuntament a demanar l’analítica 
que faltava i es clar hi havia un valor alterat de l’analítica de juny. En concret, dels coliformes 
totals. Fixis l’analítica és del 4 de maig de 2015 i la contra-analítica del 19 de juny de 2015. 
Del pou de can Buenos hi ha una analítica del 5 de maig de 2015 alterat de tricloroete + 
tetracloroete. També veiem que Sorea demana fer una actuació en una entrada. Fa setmanes 
que la gent es queixa molt que l’aigua fa pudor. Com tenim el pou de Can Buenos? Un pou 
amb molts i molts problemes amb els resultats de les analítiques de ja fa temps. Com és que 
ens amaguin els resultats amb una cosa tant seria? Quan serien vostès els que tindrien que 
informar i demostrar que la 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. 
 
Alcalde: Bé, vostè fa tot un seguit d’afirmacions, que cal posar de manifest. En primer lloc, 
aquí hi ha uns responsables de la qualitat de l’aigua que són uns tècnics que són els que 
signen, doncs, tota i que vetllen per aquesta qualitat de l’aigua, això per començar i que són 
uns des del Consell Comarcal i els altres des de la pròpia empresa. L’aigua essencialment bé 
de tres fonts, l’aigua ve d’Osona sud, de la canyeria d’Osona sud, que tenim dotze municipis 
de la comarca, que ara són tretze perquè hi ha entrat Manlleu; L’altra, és el pou de Can 
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Buenos i l’altre, són les mines de Vinyoles. La resta de fonts que teníem no es poden utilitzar 
perquè hi ha uns nitrats molt elevats que no es poden diluir. Per tant, vull dir, com que no es 
poden diluir no es poden utilitzar. És evident, que l’aigua té totes les garanties sanitàries i així 
ens ho diuen els tècnics, totes les garanties sanitàries. I, per tant, això, hi ha una empresa que 
té la responsabilitat que això sigui així i per tant això és el que fa, i sempre ho ha fet i pensem 
que ho ha fet bé. Que una altra cosa és això que diu, que si li van donar, que no li van donar. 
Cada període que ens han de presentar les analítiques les demanem però normalment ja ens 
les envia la pròpia empresa. Segona qüestió, l’aigua fa pudor per un problema de l’aigua del 
Ter quan baixa poca aigua, no és un problema de Centelles; doncs, i a un  fong que se’n diu 
gesminer, que fa que faci donar una mala olor a l’aigua, la qual cosa no vol dir que no sigui 
sanitàriament apta i s’està treballant molt per tal de poder, diguéssim, treure aquesta mala olor 
i amb això i estan treballant tots els tècnics del Consell Comarcal; el Sr. Miquel Codina i tots 
els tècnics que treballen en aquest àmbit com hi treballa l’empresa que gestiona la portada 
d’aigua Osona sud. Nosaltres estem demanant i exigint que es tregui aquesta pudor, igual que 
ho demanen tots els altres municipis que s’hi troben, això val a dir que el consol de molts no 
es un consol de tots però diguéssim és un problema global de quan baixa poca aigua, que sol 
passar abans que desglasi i doncs, que baixa poca aigua del riu Ter i després es crea aquest 
fong. Bé, la resta, escolti, les analítiques estan a la seva disposició i sempre se’n pot parlar. 
D’acord!. 
 
Dolors Calm: Bueno, això que estan a la seva disposició m’ha costat tenir-los i llavors veus 
algun valor alterat. Jo pensó, que aquí hi ha d’haver molta més transparència. És un tema molt 
important, aquí no en volem fer política d’això, volem tenir la seguretat que és gestioni bé i 
sobre el paper no ens ho sembla. 
 
Alcalde: Perdoni, aquí hi ha uns tècnics que s’hi juguen no la seva responsabilitat, la seva 
responsabilitat patrimonial, penal; vull dir, hi ha uns tècnics que evidentment tenen de fer bé 
la seva feina. Per tant, escolti’m, aquí estem parlant de qüestions tècniques i de persones que 
signen els documents i per tant, estem parlant de coses molt sèries, evidentment estem parlant 
de coses molt sèries. I no, diguéssim, no perquè vostè faci aquestes afirmacions, no vol dir 
que no hi hagi transparència, hi és tota, hi és tota. Però les coses s’han d’explicar i s’han 
d’explicar bé, no es poden confondre unes coses amb les altres. D’acord! 
 
Dolors Calm: Estic demanant que hi hagi transparència i que s’expliquin les coses bé i llavors 
potser les entendrem, s’estan amagant coses i no s’expliquen bé. 
 
Alcalde: Moltes gràcies. 
 
Rosa Puig: Un apunt sobre aquest tema, ja que és un tema que volíem comentar, que 
simplement l’Ajuntament hauria estat bé que informés sobre això. Vull dir, que abans que la 
gent es queixes i notés això a casa, les males olors, doncs, això l’Ajuntament amb les 
informacions que tingués les pogués com difondre als ciutadans i que almenys sabessin que és 
el que arriba a casa seva i per quin motius; pels motius que fossin, mentre s’arregla una 
miqueta, és la informació aquesta que falta que el ciutadà, doncs, no reben. En canvi sobre la 
contaminació atmosfèrica de Centelles, que ens consta que en l’últim estudi de qualitat 
atmostèrica al municipi va ser al 2011, arrel de queixes rebudes dels veïns d’entorn al polígon 
industrial La Gavarra, no sabem si es fan periòdicament analítiques atmosfèriques? O almenys 
no ens consta. Bé una altra pregunta, la qüestió és que no ser s’hi n’esteu al corrent que hi ha 
un projecte europeu del programa Horizon 2020, que és de diferents països, que fan anàlisis 
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de l’ozo troposfèric, i estan buscant aquí a Osona, baix Ripollés i Maresme cases disponibles 
per poder posar els censors per poder fer aquestes analítiques. Creiem que és un tema 
important perquè aquí a la comarca d’Osona ja tenim un problema greu amb l’ ozo 
troposfèric, sobretot a l’estiu que s’ acumula, tot i que vingui de fora però aquí és on es rep i 
podria ser interessant, aquest projecte podríem beneficiar Centelles. Creiem que seria 
interessant dir-vos-ho com a opció per poder difondre entre els ciutadans i buscar si hi havia 
gent interessada en poder col·laborar perquè podia ser beneficiós també per nosaltres, doncs, 
conèixer aquestes analítiques i participar-hi. 
 
Alcalde: Són coses diferents, eh! Una cosa és com diu vostè que és un problema de la 
comarca i per tant nosaltres no hi tenim cap inconvenient, ens hi podem adherir sense cap 
problema. Però nosaltres treballem amb més paràmetres que aquests, treballem amb més 
paràmetres i per tant, estem treballant, per exemple, quan treballem el paràmetre del polígon 
de la Gavarra, era per uns fums que hi havia allà, per tal de determinar abans de donar la 
llicència definitiva, doncs, determinar si aquella d’allò, per això, varem fer venir unes 
analítiques en aquell moment per tal de determinar i tenir tota la informació a la mà abans de 
donar qualsevol llicència. Això properament també ho farem amb altres indústries que en  
aquest moment han de regularitzà la seva situació i també ho farem, ara bé podem ampliar, no 
hi ha cap inconvenient en poder-ho ampliar, en aquest àmbit. D’acord! 
 
Dolors Calm: Ens poden dir com té l’Ajuntament regularitzat l’ús de les naus del Vapor, que 
utilitzen diferents associacions del poble? Estem d’acord en què les associacions tinguin local 
gran per carrosses i que l’Ajuntament els hi proporcioni, però tenen el dret d’estar en un lloc 
que reuneixi totes les mesures de seguretat i cobert amb les corresponent responsabilitat civil. 
Veiem contínuament que el secretari de la corporació els va dient que no es pot pagar l’aigua 
d’un local que no és de l’Ajuntament. Suposem que no hi ha contracte o documentació que 
digui amb quines condicions el tenim cedit. Hi ha assegurança? Que passa si algú es fa mal? 
Hi ha hagut algun cas que per sort no ha passat de ser un ensurt, però que podia haver acabat 
molt malament. Mirin, ja es va haver de marxar de la nau de can Sopes, quan la propietat es 
va adonar que si passava alguna cosa, part de la responsabilitat seria seva . La propietat té clar 
que part de la responsabilitat pot ser seva? Que hi pensen fer?  
 
Alcalde: Bé, escolti’m, aquest és un, com totes les coses, és un local que el Sr. Francesc 
Estabanell un grup de gent li va demanar, i va dir que sí, i nosaltres l’hem, diguéssim, i hem 
fet algunes col·laboracions, però vull dir no és un local… En definitiva, per tant, aquí 
nosaltres el que ens va demanar és que el mantinguéssim net i endreçat i això és el que fem. 
Més enllà d’això, jo ser que la propietat té les seves assegurances i per tant ell és 
absolutament conscient perquè l’ha vist, del que hi ha allà dintre i del que s’hi fa allà dintre. 
 
Dolors Calm: I no pensen posar això d’una altra manera o deixaran així tal qual. 
 
Alcalde: Bé, és una qüestió en tot cas a parlar-ho. Però en principi nosaltres, diguéssim, és 
una situació que, diguéssim, no hi estem implicats en certa mesura. 
 
Margarita Prims: Una pregunta sobre la problemàtica dels gossos, aquests dies que estem tots 
reflexionant una mica sobre el tema del civisme perquè ens toca redactar la nostra opinió com 
a grup municipal. Ara que l’Alfons ha dit, molt bé, fa un any que formem part d’aquest 
Ajuntament, ja fa uns mesos que ens han arribat bastantes queixes de part de veïns, que noten 
que hi ha molt gossos que van deslligats per les vies publiques. Estem reben queixes 
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reiterades per part de gent que ha rebut mossegades de gossos fins i tot s’ha produït alguna 
mort d’algun gos com a conseqüència d’enganxades que tenen entre ells. L’Ordenança preveu 
que els gossos han d’anar lligats amb collar i corretja i a més a més també preveu que els 
gossos que són de perillositat raonablement imprevisible vagin lligats, vagin amb morrió, 
perdó! Davant d’aquesta realitat volem demanar quines actuacions concretes fa l’equip de 
govern davant del problema, ja que l’Ordenança també diu que és molt greu portar els gossos 
sense lligar i que això té una sanció de 300 euros, si això s’està portant a terme? A més a més 
que penseu fer com equip de govern davant respecte aquest procediment sancionador que 
preveu l’Ordenança? 
 
Antonio Castells: Suposo que la pregunta és deguda als fets que hi ha hagut aquí al Passeig 
una baralla entre dos gossos, dels quals un va resultar mort. 
 
Margarita Prims: I d’altres, eh! I mossegades. 
 
Antonio Castells: A veure, quan parlem d’altres mossegades a mi no me’n consten. En tot cas, 
no hi ha hagut denúncia o ningú s’ha dirigit aquí dient que ha rebut unes mossegades. Hi va 
haver l’any passat el cas d’un gos al Turó del Puigsagordi, un gos que varem tenir a les 
nostres dependències, l’hem tingut quasibé durant un any per ordre judicial, que va cometre 
unes mossegades amb una persona. És l’únic cas de mossegades que jo conec, si n’hi hagut 
més, a mi no em consten. En el cas concret d’aquesta baralla entre dos gossos que hi va haver 
al passeig, va ser un gos de raça perillosa amb un gosset petit, que tots dos anaven lligats però 
es van acostar, el va mossegar i el va matar. Aquí la problemàtica és la de sempre, les 
ordenances el que contemplen són multes econòmiques i en aquest cas concret i en la majoria 
de casos difícilment, difícilment, es poden dur a terme perquè les persones que duen o que 
solen dur aquests tipus de gossos difícilment sent poden fer càrrec d’aquestes despeses 
econòmiques, d’aquestes multes, com és el cas concret d’aquest que parlem. És una persona, 
malauradament, amb molts problemes socials i ja s’ha dit aquí alguna altra vegada que no 
tenen capacitat de pagar absolutament res. Es busquen en aquest cas concret, a vegades no tot 
ho pot contemplar una ordenança, has de buscar vies alternatives on també la gent entengui 
que ha de ser cívica, no tot es pot acabar amb una multa i menys quan no es pot pagar, perquè 
l’únic que passa és que movem papers i s’acaba, que no passa res, perquè la persona, que no 
pot pagar, senzillament no paga. En aquest cas concret, s’ha passat el cas cap a serveis socials, 
crec que feia falta, nosaltres hem emès un informe des del Serveis socials intentaran d’alguna 
manera que aquesta persona pagui amb serveis (…) a mi em sembla que és més positiu això 
que no pas el fet d’anar a buscar uns diners mitjançant una multa. En aquest cas concret, s’ha 
actuat d’aquesta manera i crec que és la manera més adequada d’abordar aquests problemes. 
És cert, que l’Ordenança municipal que tenim ara mateix en pocs anys s’ha quedat una mica 
desfasada pel fet que cada vegada hi ha més animals amb aquestes característiques, jo, a mi, 
em sembla que a part de canviar alguna cosa a l’Ordenança que tenim, en aquest moment és 
més primordial incidir en el fet del civisme. En aquest moments, ens estem plantejant un 
educador de carrer per aquest tema d’aquest tipus de gossos o de tota la problemàtica dels 
gossos que són moltes, la gent ha d’entendre que tenir un gos, i depèn de quin tipus de gossos, 
representa una responsabilitat molt grossa i que pot causar molts problemes, una mossegada, 
pot matar una canalla.  La gent ha d’entendre que cal comportar-se amb civisme en aquest 
aspecte, hem de ser capaços de conscienciar la gent que això els hi pot dur molts problemes, 
estem en aquest camí. 
 
Alcalde: Moltes gràcies. 
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Dolors Calm: Una pregunta sobre això, aquest senyor segueix tenint el gos? 
 
Antonio Castells: Aquest senyor no té el gos. 
 
Dolors Calm: És que es clar, no podem pagar, però podem mantenir un animal. Es clar són 
coses d’aquelles que… 
 
Antonio Castells: Aquesta persona no té el gos, evidentment, aquest tema el tractem a tres 
bandes, la problemàtica del gos i la problemàtica que han ocasionat a la gent les dues parts 
que han ocasionat el problema. 
 
Margarita Prims: Agrair que hi ha casos que s’han de tractar de forma puntual i també, doncs, 
donem suport a que hi hagi aquesta campanya de sensibilització o aquesta tasca d’educació 
lenta, però que creiem que serà positiva per tothom, pels que anem sense gossos i pels que van 
amb gossos. 
 
Rosa Puig: El gos no anava lligat eh! L’altra, només fer un apunt que és així, jo ho sé en 
primera persona. Només això. 
 
Dolors Calm: Jo ja ho he dit, que a veure si encara tenia el gos, per saber-ho. 
 
Rosa Puig: Apuntar que realment no anava lligat el gos que va atacar, és una informació real. 
 
Antonio Castells: Suposo que té informació de primera mà. Bé, en aquell moment jo 
evidentment no era allà; a mi persones que ho van veure em diuen el contrari, jo no puc 
testificar ni una cosa ni l’altra, no hi era. 
 
Víctor Barquer: La solució que plantegen em sembla molt correcta, crec que és molt 
encertada. En relació a una mediació, que la persona es faci càrrec o doni un servei a la 
comunitat en relació amb això. Ja un altre tema, relacionat amb aquest que és aquest educador 
de carrer em sembla molt bona idea, però compte, perquè si dediquem aquest educador de 
carrer, t’ho dic per experiència professional, a treballar el tema dels gossos, això és una 
conseqüència, el que hi ha darrera és un grup de nanos que estan en una situació, que aquí si 
que fa falta que l’educador de carrer intervingui de forma molt (…) l’educador de carrer 
aconseguirà que aquests nanos mobilitzar-los d’alguna manera perquè el tema dels gossos és 
un accident, està en una altre lloc, i aquí és on s’ha de treballar, vull dir que s’hi es planteja 
exclusivament el tema dels gossos, de les caques dels gossos i aquestes qüestions, sinó que es 
tracta de treballar en un grup de nanos que estan en una situació de risc problemàtica, que 
estan, tots ho sabem, fumant porros i bevent cervesa i tenen aquests gossos, perquè avui al dia 
toca això. Però cal que algú intervingui aquí per treballar amb aquest nanos i aconseguir 
d’alguna manera i donar-los una alternativa. 
 
Antonio Castells: Estic totalment d’acord amb les seves observacions. 
 
Dolors Calm: Un tema, me’l saltaré, perquè l’ha tret la Rosa que era el tema de l’estació que 
hi esperem informació a partir del dia trenta. 
 
Alcalde: Val d’acord. 
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Dolors Calm: Volem insistir amb el servei de la neteja, la recollida de deixalles i de neteja de 
contenidors i desinfecció, miri hem fet un seguiment dels pipicans i hem comprovat que no es 
fa cap manteniment, només es treuen caques un cop cada no se sap quan, dos mesos mínim, 
això no és fer un manteniment. El manteniment és canviar sorres, desinfectar, tapar forats, etc. 
El contracte diu que es farà manteniment cada quinze dies i això no es compleix. En la factura 
mensual així ho específica. Els contenidors es desinfecten quan toca? Perquè no en tenim 
constància i això és incompliment de contracte. Volem veure els informes que fa el tècnic que 
ha de pagar l’empresa concessionària i havia de controlar l’Ajuntament. No volem llargues, 
volem veure controls i la corresponent comissió. També agrairíem que a part de fer tallar 
l’herba, de tant en quant es recollís la brossa que hi ha a la part de la carretera de Sant Feliu 
per la part de  muntanya, ja que se n’acumula molta i també és una via de Centelles. 
 
Alcalde: Moltes gràcies. I ja de passada la senyora Neus farà contesta d’un compromís que 
teníem al Ple passat i de passada li contestarà això. 
 
Neus Verdaguer: Pel que fa al que s’havia demanat sobre el funcionament de la deixalleria i 
sobre això, jo ho portava avui per explicar-ho. Començaré pel funcionament de la deixalleria, 
a més a més, que es fa segons com s’ha de fer, tal com estableix el Decret Legislatiu 1/2009, 
perquè es veu que ho fem així, i les especificacions tècniques es troben recollides en la Norma 
Tècnica sobre deixalleries d’obligat compliment pels titulars de la deixalleria. Això és el que 
en principi es fa. 
 
Aquests documents estableixen el llistat dels residus que han de ser admesos de manera 
obligatòria i dels que no poden ser admesos en cap de les circumstàncies. Llavors la 
deixalleria d’aquí a Centelles i poden portar residus els particulars, les oficines i les empreses 
de serveis de Centelles. En el cas de les indústries que estan instal·lades aquí a Centelles 
poden portar, o podem admetre, residus que siguin assimilables a municipals no els que siguin 
de l’empresa, sinó els assimilables a municipals, sempre i quan aquestes quantitats no saturin 
l’espai d’emmagatzematge que tenim disponible  Tenint en compte la proximitat del nucli de 
les Comes de Sant Martí de Centelles i usuaris d’Hostalets de Balenyà i d’Aiguafreda que 
treballen aquí a Centelles s’admeten també, de moment, aquests usuaris d’altres municipis 
però de totes maneres s’està fent un seguiment per veure les implicacions en els costos de la 
gestió que en correspon això, de totes maneres doncs no es preveu que siguin significatius ja 
que en alguns residus hi ha un retorn econòmic que supera les despeses. 
 
La norma técnica, estableix el sistema d’emmagatzematge de cada tipus de residu, 
especialment pels residus especials són en petites quantitats que, com les pintures, els esprais 
dissolvents, productes de laboratori, bateries i tòners en un quarto on no hi pot entrar-hi ningú 
que no estigui autoritzat, cap personal que no sigui autoritzat, ha d’estar convenientment 
ventilat i cada tipus de residu està específic en una capsa per evitar barreges i vessaments. 
Els olis minerals i vegetals, cadascun d’ells està en un tanc especial amb control de volum. 
Els envasos d’olis i lubricants, en un contenidor especial també per evitar vessaments. 
Les bombetes i fluorescents, en una capsa especial que la facilita el gestor. 
Els residus d’aparells elèctrics i electrònics, en gàbies metàl·liques separant televisors i 
pantalles d’ordinadors per una banda i petits electrodomèstics per una altra. Els grans 
electrodomèstics es tenen endreçats sota coberts. I la resta de residus considerats no especials 
o inerts aquest van, com per exemple el cartró, les fustes i aquestes coses, van  endreçats en 
les condicions que faciliti la seva gestió. 
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El protocol de funcionament del servei de la deixalleria, els usuaris a la que entren han 
d’estacionar el vehicle davant de recepció i esperar les indicacions del personal que està allà 
abans d’accedir als espais, si el personal comprova que el tipus de residus  no són admissibles 
o que es porten barrejats no es permet la descàrrega i s’informa del perquè. Llavors quan 
aquests usuaris vingui amb una furgoneta, amb un camionet, un camionet no, furgoneta o 
cotxe, com per exemple per fustes o aquestes coses entren en a la bàscula, a la bàscula se’ls 
pesa i llavors van a abocar el que correspon, i quan acaben se’ls torna a pesar per veure la 
quantitat que han portat.  
 
Les dades que es registren són: Data, hora, municipi de procedència, tipus d’usuari: (tant si és, 
particular, comerç, empresa de servei, entitat local o serveis municipals), tipus de residu, 
quantitat (en kg o unitats, depèn del residu).  
 
No es recullen dades de caràcter personal, com el nom i cognoms, DNI o  telèfon, ja que no 
són necessàries i per evitar les implicacions de la Llei de Protecció de dades. Totes aquestes 
dades es van entrant en un arxiu online que ens permetrà realitzar les estadístiques i les 
consultes en el mateix moment. Vull dir, ara s’està ja fent i s’està omplint i en poc podrem fer 
les consultes en cada moment i cada dia el que ha entrat i el que no ha entrat. 
 
El personal de la instal·lació que desenvolupa la seva feina la fa amb un informe de treball 
que permet identificar-lo. Ha rebut formació sobre mesures preventives d’accidents laborals 
per part de l’empresa de prevenció de riscos laborals i llavors sobre la gestió de la deixalleria 
ha estat formada per la Diputació de Barcelona, que ha fet dos sessions que són les teòriques 
que es fan a la Diputació i quatre que són de pràctiques i han estat a diferentes deixalleries de 
Catalunya, suposo que deu ser del Barcelonès, no crec que els facin anar gaire lluny. 
 
Després les millores de la  instal·lació són la reparació de la bàscula, la reparació de la tanca 
perimetral, l’habilitació de més espai per l’emmagatzematge, la substitució de la senyalització 
de l’entrada per una d’única amb la informació sobre normes d’ús i residus admesos, s’ha 
millorat la instal·lació elèctrica, s’ha pintat el mur de la porta i la façana de la caseta de 
recepció, s’ha instal·lat un sistema de videovigilància amb captació d’imatges per sensor de 
moviment. 
 
El resum de les dades que ara us diré són de l’1 de novembre al 10 de maig: 
Nombre d’entrades: 1267, que ve a ser una mitjana diària de 16. 
El novembre van entrar: 190 persones, el desembre: 182, El gener: 217, el febrer: 185, el 
març: 231, l’abril: 202, el maig: 60, però compteu que és fins el dia 10. 
 
El tipus d’usuari és: Particular 963, comerços 35, empreses de serveis: 260, entitat local: 2, 
Ajuntament: 7. 
Les procedències són: de Centelles: 1196, de Sant Martí de Centelles: 49, d’Aiguafreda: 5, de 
Balenyà: 7 i altres: 9. 
 
Les incidències n’hi ha hagut 7, que és que han abandonat residus al voltant de la deixalleria 
sense que s’hagi pogut identificar ni l’autor ni els autors. 
 
Llavors els residus admesos a la deixalleria són: Fluorescents i llums de vapor de mercuri; 
làmpades i bombetes de qualsevol tipus; bateries; productes àcids; productes basics o alcalins; 
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dissolvents líquids; pintures; vernissos; aerosols; cosmètics; reactius de laboratori; filtres 
d’oli; olis lubricants; pesticides i plaguicides; envasos de residus especials; piles i 
acumuladors; electrodomèstics que contenen substàncies perilloses; olis minerals i vegetals; 
radiografies; tòners i cartutxos de tinta; residus informàtics; paper i cartró; vidre pla; envasos 
de vidre; envasos lleugers; plàstics; ferralla i metalls; fustes; voluminosos; tèxtils, 
electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses, televisors i monitors; equips i 
aparells elèctrics i electrònics no industrials; enderrocs d’obres menors i reparació 
domiciliària; restes de poda i jardineria; pneumàtics. 
 
També s’està admeten residus de fibrociment procedent de les llars, ja que es disposa d’un sac 
d’emmagatzematge que compleix la normativa, això quan la deixalleria. 
 
En quan als contenidors, en el contracte deia canviar la totalitat dels contenidors, en principi 
semblava que s’havia de fer tot de cop, però s’ha decidit fer-ho progressivament en tres 
vegades. Primer s’han canviat els del centre els que estaven més malament perquè són els que 
s’omplen més. Després han tret els que estaven més fets malbé i d’aquests han agafat peces de 
recanvi i en molts d’ells els han pogut aprofitar canviant les peces de recanvi, així d’aquesta 
manera també s’està seguint un criteri de sostenibilitat enlloc de llençar-los tots i posar-los 
nous o sigui ja s’està fent un seguiment per anar-los reparant i per anar-los netejant, això ja es 
fa. En quant als pipicans, dos cops a la setmana es treuen les caques, el primer dimecres de 
mes; jo he dit això, potser tu parles de dos mesos, ara és així. Llavors el que es va fent el 
primer dimecres de mes es fa una desinfecció, o sigui es tanca el pipican, no s’hi deixa entrar 
els animals i es neteja la sorra, s’hi tira el producte desinfectant i això es fa cada primer 
dimecres de mes. Després també es fa el manteniment de la vegetació i ja s’han reparat 
algunes tanques. L’altra pregunta que hi havia era la de les papereres. Les papereres s’està 
fent un seguiment per mirar de substituir-les totes de cop i ho estan mirant, a veure quines 
estan més malament el que passa és que els hi fiquen moltes bosses a dins les papereres, això, 
doncs el problema no és de la gent que ho recull sinó que hi ha un tant per cent de la població 
doncs que no es massa..., diríem que passa una mica de tot. S’han fet moltes campanyes, 
s’han fet campanyes, s’ha avisat a les persones, s’ha inclús, quan en un lloc ha sigut, s’ha 
enviat una carta a tots els veïns d’aquell tros perquè no ho fessin. Llavors també ser que els 
tècnics de diferents ajuntaments s’estan veient per veure quina manera s’hi troben, com si 
diguéssim la manera de fer-ho, però no es troba la solució màgica perquè un tant per cent, que 
per sort no és massa gros, però que hi és, doncs que no deixin les bosses en allà. Aleshores, 
l’altra cosa, era la dels trastos del primer dilluns, els trastos del primer dilluns últimament 
també per aquest tant per cent mateix de població no els deixen només el primer dilluns sinó 
que a vegades el divendres abans ja els deixen en els carrers; llavors ells el primer divendres 
cada vegada n’hi ha més, o sigui deixen molts trastos, ells recullen, això vol dir que en un lloc 
no poden recollir-los tots i els deixin perquè el camió ha d’anar a fer una altra feina i llavors 
hi van l’endemà; el que passa que els trastos que ells han de recollir si no els poden recollir el 
primer dilluns els recullen el segon o sigui no queden al carrer dies, si queden al carrer dies es 
perquè són uns altres que els han posat, que els han tornat a posar o sigui, perquè la gent, 
algun, no agafa la norma aquesta, per sort no tots, afortunadament. Llavors penso que estàn 
contestades les coses que em vares demanar. 
 
Dolors Calm: Jo no sé si és ara de poc, però jo sé de gent que ha anat a la deixalleria i no se li 
han demanat dades, no sé si això, ara fa poc, ha canviat. El que fa referència als pipicans això 
sí que puc parlar amb causa, jo, hi ha un pipican que el veig cada dia al matí i li asseguro que 
allà poca cosa s’hi ha fet, hi havia herba i ha estat dies herba, herba i herba i un dia que els 
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senyors aquests, els empleats del SOC que tallaven l’herba del costat, van tallar l’herba del 
pipican, els senyors del SOC i allà l’herba es va quedar. Hi ha un forat en el pipican que fa 
dies i dies que hi és i allà segueix estant i la veritat és que de sorra no se’n veu, perquè allà el 
que hi ha és terra i desinfecció jo crec que, diria que cap. Espero que com a mínim això 
canviï. 
 
Neus Verdaguer: A les dades no es demanen noms, ja ho he dit abans. O sigui, es posa la data, 
l’hora, del municipi d’on vénen, segur que ho fan i el tipus d’usuaris si és particular o no; 
també, el tipus de residus i els quilos. Tot això ho fan, potser tots no, però en principi de totes 
maneres ho revisarem. 
 
Dolors Calm: Hi ha una persona present que ho ha comprovat. 
 
Alcalde: Ho revisarem. D’acord. Moltes gràcies. 
 
Margarita Prims: Es sobre el tema del trànsit a l’escola del carrer dels Hostalets que dóna a 
l’escola Xoriguer. Fa uns mesos l’Ampa va demanar que es treguessin uns aparcaments que 
limitaven la visibilitat pels vianants que anaven cap a l’escola, majoritàriament nens 
acompanyats d’adults, i encara no s’ha fet res, volem saber si tenen present això.  
 
Antoni Castells: Sí, al carrer Hostalets, ara quan acabi el curs, el curs escolar que és aviat; no 
s’ha pintat perquè s’ha de reasfaltar un tros que s’ha enfonsat, s’ha bombat, i per aquest motiu 
no s’ha pintat la línia aquesta groga perquè s’hagués hagut de tornar a refer al cap de pocs 
dies. És per aquest motiu que no s’ha fet això. 
 
Margarita Prims: Es farà? 
 
Antoni Castells: Es farà. Més per seguretat també es farà un bam tipus dels que hi ha a la 
carretera de Sant Feliu, això en principi està previst fer-ho ara a l’estiu. 
 
Dolors Calm: Voldríem saber com és que si es fa la Marató de la capta de sang un cop l’any, 
amb el corresponent treball de conscienciació de moltes persones, associacions i escoles, 
perquè cada anys sigui un èxit hi augmenti la participació i segons els organitzadors 
l’Ajuntament sap com 9 o 10 mesos abans la data, com és que es programa una presentació 
prou important al mateix dia a la plaça? 
 
Josep Arisa: Una presentació? 
 
Dolors Calm: El concert dels Bonobos. 
 
Xavier Serra: Es va creure convenient que el fet de presentar el nou disc de Bonobos a la 
plaça el dia de la Marató podía, doncs, infondre en els joves del poble una mica més de 
consciència a l’hora de fer donacions de sang. 
 
Dolors Calm: Jo crec que no s’ha de programar res més, i sort que els organitzadors de la 
capta de sang es van moure, van comprar samarretes i uns discos, i els van oferir a canvi de 
donar sang. Crec que amb aquestes coses s’ha de ser bastant curós, gent que hi treballa molt 
seriosament. 
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Alcalde: Té la paraula el senyor Antoni Castells que participa a la comissió i hi treballa 
també, el senyor Josep Arisa, també. 
 
Antoni Castells: No és del tot cert que sapiguem les dates de la recollida de sang amb tant dies 
d’antelació. Evidentment, es prepara amb bastant dies d’antelació, però difícilment es pot 
preparar una presentació de la importància dels Bonobos ni canviar-els-hi les dates. 
Evidentment, ja estava programada una, però difícilment es podia canviar l’altra. D’acord que 
va ser així, poder no hauria d’haver set així, però també cal dir que el mateix grup va 
col·laborar amb el fet de publicitar la captació de sang i inclús que algun d’ells va pujar a 
donar sang. Van col·laborar amb el tema, de fet la recapta de sang en sí no se’n va ressentir 
per dir-ho d’alguna manera. 
 
Dolors Calm: Potser també va ser perquè l’organització de la capta de sang s’ho va currar, va 
posar uns diners, va contactar amb el grup hi això es va poder arreglar. Però penso que des de 
l’Ajuntament s’hauria de cuidar que això no passi. 
 
Alcalde: Bé, això són opinions. Per tant, deixe-m’ho aquí. 
 
Miquel Àngel Alabart: Fa uns mesos fruit d’una iniciativa legislativa popular i d’ampli suport 
parlamentari es va aprovar la Llei 24/2015 de les mesures urgents per afrontar l’emergència 
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energética, que com tots sabem, doncs, el Tribunal 
Constitucional va tenir a bé de suspendre. Llavors com estant fent altres ajuntament voldríem 
saber, no hem preparat una moció, perquè senzillament, creiem que no cal, el que creiem és 
que voldríem tenir com el compromís d’aquest equip de govern que en cap dels moments es 
deixarà d’aplicar cap dels punts mentre es tramita la Llei exprés per .... 
 
Josep Paré: El tema de la pobresa energètica jo crec que fins i tot per Junta de Govern havia 
passat algun document demanant suport al Consell Comarcal per poder-la aplicar; però en tot 
cas el que m’agradaria manifestar, és que totes les problemàtiques socials entorn d’això fa 
temps que s’hi treballa i per tant això, al que anava és a fer un pas més enllà i comunicar a la 
gent que podia tenir problemes d’aquest, que acudissin als serveis socials. Per tant, això 
entenem que és una mesura que ja anava en la línia del que fèiem i és positiva per donar a 
conèixer el servei i per ajudar aquesta gent.  Per tant, en aquest sentit no hi ha d’haver cap 
problema per no participar d’aquest tema, però amb els temes legals ha d’entendre que també 
estem subjectes com a administració al compliment de la normativa. 
 
Miquel Àngel Alabart: No, només comentar que puc entendre que, clar, no tenim les eines 
legals fins que estigui suspesa la Llei per exigir a les companyies, per exemple, que no facin 
els talls sense el preceptiu informe dels serveis socials, però sí que ho podem demanar com a 
mínim. És a dir, mantenir com equip de govern les mesures sabent que en tot cas en un 
moment donat, doncs, la companyia d’aigua o de gas pot no fer-ne cas, però nosaltres o 
podem seguir fent perquè aquest és una mesura de pressió, amb la companyia municipal 
entenc que no hi ha d’haver problema. 
 
Alcalde:F Simplement, li he de dir que aquí estem parlant d’una empresa municipal, la qual fa 
tots els possibles, tots, i arribat a tots els acords possibles per tal d’arribar a la qüestió extrema 
de  tallar, portat evidentment a través de Benestar Social i per tant, devem ser dels municipis 
que en té aquest aspecte més cura a l’hora de fer una acció d’aquestes; no per res en concret, 
sinó perquè doncs gaudeix de la possibilitat de tenir una empresa municipal. Això, no vol dir, 
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que nosaltres eximim el deute a ningú, sinó que hem d’arribar a compromisos, per tal que 
tothom dins les seves possibilitats faci front a les seves despeses; dintre de les seves 
possibilitats evidentment sinó hi ha possibilitats evidentment que no. 
 
Miquel Àngel Alabar: He comentat que amb l’empresa municipal entenc que no hi ha cap 
problema. El que dic, és que es segueixen les exigències de la Llei de l’habitatge, per exemple 
d’informar de l’obligatorietat d’informar del pisos de protecció que es posen a disposició de 
les persones amb necessitat, etc. És a dir, nosaltres hi ha coses que no serien il·legals, potser 
no tenim l’obligació ara que la llei està suspesa, però que les podem seguir fent i per tant el 
que demanem és que es facin aquestes. 
 
Alcalde: Això ho estem fent. Nosaltres tenim un cens, de tot hem fet un estudi, hem fet un 
cens de totes les propietats dels bancs, estem negociant amb els afectats juntament amb la 
Plataforma per a l’Hipoteca, estem negociant per tal que la gent no abandoni el seu habitatge, 
el més important d’això, hem de tenir en compte és no abandonar el seu habitatge, per tal de 
demanar el dret que té sobre el seu habitatge i que el banc reformuli les seves exigències. 
Això ho estem fent i d’això hem evitat si no recordo malament, ara dic la dada, com tres 
desnonament, tres desnonaments segurs, que els hem evitat per a l’acció de Benestar, de 
l’acció, de diguéssim, de l’Ajuntament. D’acord, Gràcies.  
 
Dolors Calm: Voldríem que ens expliquessin, com és que en el Pla parcial de Sant Pau hi ha 
una partida de 12.100 euros, per assessorament extern. Que sembla és la mateixa despesa que 
es va aprovar pagar en la Comissió de Govern de 5 de novembre de 2015 pel mateix import.                                                              
Que ja s’ha pagat una part a càrrec del Pressupost general. Com és que ara veiem una partida 
pel mateix import i pel mateix concepte en el Pla Parcial? De veritat, força estrany. 
 
Alcalde: En tot cas m’ho miraré, perquè com vostè comprendrà ara en aquest moment no ho 
ser. En el proper Ple ja li informaré. Gràcies. 
 
Víctor Barquer: La primera, a veure, en el Pla de Mandat ha sortit per activa i per passiva 
moltes vegades el concepte de procés participatiu. Aquest és un tema que ja hem parlat més 
d’una vegada i a mi m’agradaria saber quina és la concepció exacte de govern del que és un 
procés participatiu. Perquè crec que podem diferir substancialment, i llavors a mi m’agradaria 
saber-ho, de la mateixa manera que com se’m va dir ja fa temps a l’equip de govern té un 
projecte o té un pla de participació. He demanat, unes quantes vegades, i encara estic esperant, 
llavors m’agradaria saber; primera, quina és aquesta definició; segona, si existeix aquest Pla, 
siusplau, ens el podríeu passar. 
 
Alcalde: Són dues preguntes? 
 
Víctor Barquer: És una pregunta en dues. 
 
Alcalde: Vostè en té dues. Aquesta és una, doncs bé. 
 
Josep Paré: Bé, jo pensava que del Pla de Mandat ja n’havíem parlat, però veig que vostè 
segueix anant per lliure com ens té acostumats en tots els plenaris i per tant que així sigui per 
molt temps. Del Pla de participació, ja se li ha dit en comissions que hi va haver un esborrany, 
que hi va haver un treball; per tant, és un document intern, en tot cas mirarem que el puguem 
comentar en una comissió com així hi ha el compromís. Per altra banda, el tema dels 
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processos participatius, m’agradaria que vostè estigués d’acord amb la concepció que en 
tenim nosaltres i és que depèn del tema, l’entitat i en definitiva la importància del que es 
vulgui parlar, doncs, a de ser uns o els altres; per exemple, des de Cultura, doncs, la 
presentació que fèiem dels Bonobos, això és un exemple de participació, això és parlar amb 
una entitat, facilitar que es donin a conèixer i com amb això serien els exemples de les fires i 
tot el tema de treball que es fa amb les entitats; darrera d’un treball hi ha un procés 
participatiu. Per altra banda, doncs, seria el procés participatiu que es va fer a l’entorn del Pla 
de Barris, de sí s’havia d’aparcar a la plaça de Catalunya o no, allà hi havia uns interessos 
privats, un espai públic, interessos comercials, doncs, per garantir l’objectivitat del tema es va 
contractar una empresa, és va fer una entrevista a tots el veïns, és va fer, a més a més, una 
entrevista als comerços, es van fer, a més a més, enquestes en el conjunt del municipi per tal 
que la conclusió que acabés sortint del procés ningú tingués la sensació que no s’havia 
garantit el seu dret d’ expressió i que el resultat final fos el màxim d’objectiu. Per tant, amb 
això el que m’agradaria que li quedés clar, és que de processos participatius que surten al Pla 
de Mandat n’hi ha de diferent nivells, n’hi ha que seran externs amb empreses per garantir 
l’objectivitat, amb audiències prèvies, amb l’objectiu que tothom que participi, doncs, pugui 
disposar de la informació i expressar-se de la mateixa manera perquè no és el mateix la 
facilitat que podem tenir alguns d’aquí per parlar i defensar temes, que altres persones  que 
potser per tarannà o per formació o per simplement la trajectòria personal, doncs, tenen tantes 
o més coses important a dir i que els hi costa més expressar millor i  per seguir la informació 
o expressar-se els hi costa més pronunciar-se en una reunió. Per tant, depèn de la complexitat 
del tema s’ha de garantir que tothom es pugui expressar que el mecanismes que hi hagin al 
darrere així ho permetin; per tant, en funció del tema en concret s’optarà per un procés o per 
un altre.  
 
Víctor Barquer: Veig que hi ha un element que no se si hi estem d’acord. Jo crec que sí, 
perquè és fonamental. El resultat final d’aquest procés participatiu ha de ser exclusivament 
un, l’empoderament d’aquell col·lectiu  pel qual s’ha fet aquest procés participatiu, això és el 
que  jo no tinc tan clar que sigui realment així. El procés participatiu en el qual un participa 
expressant la seva opinió, està bé, evidentment, però ara bé jo vaig més enllà, el que ens 
interessa, i crec que estarem d’acord amb això, és que hi hagi un empoderament d’aquest 
procés i que aquest empoderament permeti l’autoorganització del col·lectiu del conjunt de la 
vila del poble per aconseguir altres fites, aquí és on jo vull arribar i és on jo crec que hi hem 
de treballar; sí anem aquí serà perfecte, no hi haurà cap problema, sinó ja comencem 
malament. 
 
Josep Paré: L’últim Ple, per exemple, el senyor Alabart preguntava directament a la regidora 
de Joventut com s’havia gestionat el procés de participació del Pla Jove, i de la seva 
explicació es va demostrar que s’han tingut en compte les diferències d’edat, que s’han fet 
diferent processos per tal que precisament el jovent que és el beneficiari d’aquest Pla se l’hagi 
pogut fer seu, s’hagin pogut generar diferent canals i per tant, amb això, estem d’acord, si bé 
en moments podem discrepar de l’element concret que s’està portant a terme. 
 
Dolors Calm: Seguint amb Sant Pau ens han dit alguns veïns que hi ha una casa amb ocupes 
al carrer de Centelles, Sant Pau, 18-22, i que els municipals els varen anar a obrir la porta i 
que ara tenen punxat la llum i l’aigua. Què ens en poden dir? 
 
Antonio Castells: A vegades fa afirmacions que em deixen sorprès. Sí, és cert que hi ha una 
casa que està ocupada. Sí, és cert, i jo no en ser res de la llum. 
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Alcalde: Està tallada la llum.  
 
Antonio Castells: Està tallada? No ho sé, però sí que és cert que aquesta casa està ocupada i 
en tot cas es va ocupar crec que fa dos o tres anys ven bons.  
 
Dolors Calm: Vostè m’afirma que no van ser els municipals que els van obrir la porta? Jo et 
dic el que m’han dit, és que no en tinc constància. 
 
Antonio Castells: Em sembla que no li vull ni respondre a aquesta resposta.  
 
Víctor Barquer: A veure, per desgràcia, a vegades, l’equip de govern es compromet a coses i 
després no les acaba de complir, li dóna voltes i tal. Jo el que voldria ara, li faré una pregunta i 
li demano una concreció total i absoluta en el tema. A veure, la pregunta és la següent, estarà 
la gravació d’aquest Ple, d’aquest Ple, la gravació, disponible, penjada a la web la setmana 
que ve, i a partir d’aquí tots els plens que estiguin.., sí en una setmana, perquè una cosa és 
podem agafar la dallonses i penjar-la demà mateix, es pot fer, sí. Com que no? Home, no 
fotem!  
 
Alcalde: No, aquest Ple estarà gravat, estarà a disposició de tothom quan hagi passat per 
aquest Ple un altra vegada i s’hagi aprovat l’acta. Punto. Així de clar, vostè ha demanat una 
pregunta clara i jo li he donat una contesta clara. 
 
Víctor Barquer: Són coses diferents senyor alcalde. Una cosa és l’acta i una altra cosa és la 
gravació del Ple. Són dos coses diferents, si les barregem ja estem bevent oli. 
 
Alcalde: Doncs, nosaltres entenem que és el mateix i per tant quan hagi passat l’acta llavors 
ho farem. D’acord? Gràcies. 
 
Dolors Calm: En aquest època de l’any els pares dels nens que volen jugar a futbol miren on 
aniran per la propera temporada i ens arriben comentaris que als pares no els atreu massa el 
futbol de Centelles. Creiem que hi ha una preocupació dels pares dels nens del poble que no 
troben prou atractiu jugar a Centelles i se’n van a jugar a fora, no està massa clar el per què? 
Es fan polítiques des de l’Ajuntament per fomentar que els nens no es plantegin anar a jugar 
fora del seu poble? Quines? El que potser no hi ajuda gaire és l’estat visual del camp. Cau 
l’arrebossat de la paret del costat dels vestidors, amb el perill corresponent de fer mal a algú. 
La pintura en general està en molt mals estat, així com el paviment de l’entrada. Creiem que 
això està força descuidat, ja que ni tan sols tenim unes instal·lacions prou adients pel què el 
poble de Centelles es mereix.  La base de l’esport ha de ser una cosa que cuidi la regidoria 
corresponent. 
 
Josep Arisa: Bé, a mi m’agradaria molt canviar l’herba del camp de futbol, m’agradaria molt 
arrebossar aquella paret que fa dies i fa temps que hi vaig al darrera per poder-ho fer. Sap que 
passa, que hi ha moltes prioritats, i a diferència de vostè crec que no està en un estat 
lamentable, que està en bones condicions; s’estan fent millores i pensi que no n’hi ha prou de 
passejar-se un dia pel camp de futbol i parlar amb tres o quatre persones. Jo hi passo moltes 
hores al camp, al pavelló i parlo amb moltes entitats i el que vostè diu es fruït d’haver anat un 
dia allà, haver escoltat alguna conversa d’algú, haver mirat el camp i mira, aquí hi posem una 
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creu, aquí fa falta això, aquí fa falta allò. No és això, eh! Les entitats van més enllà de tot 
això. 
 
Dolors Calm: A veure, veure l’estat de la pintura i la paret no s’hi ha de passejar gaires dies,  
s’ha d’anar un dia i veure-ho, no fomem! A veure, això es veu simplement i es veu força 
descuidat i un camp de la categoria del de Centelles hauríem de tenir les instal·lacions una 
mica més ben conservades. Això, penso que hauria de ser així.  
 
Josep Arisa: Discrepo de vostè i bastant. sí que estic d’acord amb la paret arrebossada, que ja 
li he dit que s’hi està anant al darrera; val molts cèntims, però ho estem intentant. Sinó és 
aquesta temporada serà la que ve que ho farem, els tècnics, l’arquitecta ho té present, té 
pressupostos per fer-ho; però més enllà d’això s’ha de pintar. Jo em miro aquell camp i miro 
molts camps que jo volto, miro molts camps que jo volto i cregui que alguna hora li 
acompanyaré perquè vegi els camps. En tot cas, això no és fruït que la canalla se’n vagin a 
jugar a fora. Prevenció perquè no se’n vagin o informem la campanya perquè els pares no 
s’emportin la canalla no en fem cap, ni una, ni n’hem de fer cap. En tot cas, són els pares que 
han de valorar si es volen quedar aquí o no, en aquest cas hem d’estar al costat de l’entitat 
perquè faci les feines el més bé possible. 
 
Dolors Calm: Agrairia que quan nosaltres plantegem una cosa així, no es digui que només ens 
en anem a passejar un dia, penso que hi ha moltes maneres de dir les coses. Hi ha coses que 
passejant un dia, però hi hem anat més d’un dia, però amb un dia es pot veure, penso que no 
s’ha com de menysprear que aquí anem posant creuetes al que sigui. Penso que no són 
maneres de dir les coses. 
 
Intervé Josep Arisa: Demano disculpes si ho he dit malament. Però vull dir, és un tema on jo 
hi sóc molt a sobre i pateixo molt pel que pugui passar amb les instal·lacions i em sap greu 
que m’ho digui, quan jo no l’he vist mai per allà baix el camp. 
 
Dolors Calm: Una pregunta i dos precs: Com tenim el tema d’Intervenció i si hi ha algun 
candidat en ferm per ocupar la plaça? 
 
Alcalde: Bé, es va fent el procediment, i quan s’acabi, tot just ara estem en una part del 
procediment, quan s’acabi el procediment llavors ho sabrem. Això depèn del Col·legi 
d’Interventors i de Secretaris, depèn la Generalitat. 
 
Dolors Calm, fa els precs: Sempre els hem dit que el personal de l’Ajuntament ha d’estar 
format i que se’ls ha de proporcionar l’esmentada formació. La furgoneta de l’Ajuntament es 
veu sovint aparcada en lloc que no tindria que estar, a no ser que sigui una emergència, cosa 
que no és el cas. Mirin el matí del dia 21 d’abril, que plovia, l’esmentada furgoneta va anar al 
CAP, allà va pujar pel pas de vianants a sobre la vorera, va maniobrar per aparcar davant de la 
porta del CAP, amb vianants amb paraigües etc., tenint aparcaments de sobres als voltants. Un 
altre dia en horari de sortida escolar, aquesta mateixa furgoneta estava aparcada a l’avinguda 
Ildefons Cerdà, a sobre de la vorera, de manera que els nens i els seus acompanyants havien 
de baixar de la vorera, havent de voltar la furgoneta per la carretera. Aquests sols són dos 
casos en concret, però n’hi han més. Com aleshores es poden queixar de l’incivisme de la 
ciutadania si els que han de donar exemple no ho fan? Agrairíem una formació adequada i ser 
molt, molt curosos amb el comportament dels conductors dels vehicles de l’Ajuntament. 
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Antoni Castells: La furgoneta de l’Ajuntament la duen dues, tres persones, jo no crec que, 
pensant amb aquestes persones, siguin incíviques; en tot cas, tot el contrari. Que hi havia la 
furgoneta al Cap, no ser que hi anava a fer al Cap, però també podia ser una urgència, no ho 
ser. En tot cas, m’assabentaré  a veure que pot haver passat, però crec que la gent que treballa 
a la casa i que duu aquest cotxe estant suficientment preparats per saber el que han de fer quan 
condueixen. Res mes. 
 
Dolors Calm: Aquest dies novament hem vist que s’han tornat a plantar les plantes de la ctra. 
de Sant Feliu de Codines que fan els alumnes de formació professional. Creiem que està molt 
bé aquesta tasca, però s’hauria de complimentar amb el manteniment per part de 
l’Ajuntament, ja que creixen herbes i aleshores hi van els empleats del SOC, i ho tallen tot. És 
important ensenyar al jovent a plantar plantes i tot el que comporta, però també seria molt 
convenien que es veies la seva tasca amb suficient respecte per fer-ne un manteniment. Una 
bona cosa potser seria encerclar el tros de la plantació i definir-ho. Lligat amb això també crec 
que seria convenient fer el manteniment del camí fluvial, que està molt bé, el que no és 
comprensible, que ara es vegin els arbres que quan es van plantar es va posar una anella 
perquè es veies que hi havia un arbre i ara estiguin escanyats per la mateixa, no es poden 
agafar les subvencions i desprès tenir-hi tan poc de respecte amb el manteniment¡¡¡ 
 
Antonio Castell: De quin tram del camí fluvial parla? Siusplau. 
 
Dolors Calm: No t’ho sabria dir. Jo ser que hi ha arbres. Això a mi m’ho han dit i no et sabria 
dir el tram en concret. Però que hi és segur. 
 
Antoni Castells Farem un repàs de la zona fluvial, però justament de si d’alguna cosa n’estic 
content en quan a manteniment és de com es fa el manteniment a la zona fluvial de Centelles, 
o fa sempre la mateixa persona, i és una persona que té especial cura en tot aquest tema; pot 
ser que passi això que diu, o comprovarem, però, en tot cas, el que sí li puc dir, és que és una 
persona molt curosa i un amant de la zona fluvial de Centelles. Per tal motiu m’estanya molt, 
de totes les maneres ho comprovarem. 
 
Dolors Calm: Si us plau facin netejar els pòsters informatius, estan tots plens de papers per 
sota el panell, amb la conseqüent humitat que deteriora el pòster i amb l’imatge de deixadesa 
que dóna. Crec que no s’han netejat mai i no costa gaire fer-ho. 
 
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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