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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE 
 
Identificación de la sessió 
 
Número: Ple 2017/6 
Caràcter: ordinària 
Data: 27 de juliol de 2017 
Horari: de 21:00 a 22:27 
Lloc: sala de Plens de l’Ajuntament 
 
Assistents 
 
Miquel  Arisa Coma, president, PSC-CP 
Josep Paré Aregall, regidor, PSC-CP 
Cristina Ciudad Fernández, regidora, PSC-CP 
Antoni Castells Preseguer, regidor, PSC-CP 
Neus Verdaguer Paré, regidora, PSC-CP 
Josep Arisa Argemí, regidor, PSC-CP 
Xavier Serra Mas, regidor, PSC-CP 
Alfons Giol i Amich, regidor, ARAJUNTS-AM 
Miquel Àngel Alabart i Saludes, regidor, ARAJUNTS-AM 
Margarita Prims i Damas, regidora, ARAJUNTS-AM 
Víctor Barquer i Cruz, regidor, no adscrit 
Dolors Calm Morera, regidora, PDeCAT 
 
Josep Lluís Bergés Collado, secretari general. 
 
No hi assisteix 
 
Rosa Puig i Moré, regidora, ARAJUNTS-AM, s’excusa. 
 
1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (29 DE 
JUNY DE 2017) 

Pren la paraula l’alcalde president: Bona nit a tothom. Anem a començar aquest Ple ordinari 
del mes de juliol; l’acta anterior, si us plau?  
 
Pren la paraula Alfons Giol, portaveu del grup polític municipal D’ARAJUNTS- AM: 
Nosaltres mantindrem la nostra posició habitual d’abstenció en l’aprovació de l’acta; de totes 
maneres congratulant-nos que aviat hi haurà el sistema de vídeo acta que ja hem vist que 
l’Ajuntament ha habilitat una partida corresponent i que s’està fent la contractació. Per tant, 
ens congratulem d’això i mantindrem aquesta posició que hem anat mantenint en els últims 
mesos, gràcies. 
 
L’alcalde: Moltes gràcies. 
 
Pren la paraula Dolors Calm, portaveu del grup polític municipal PDeCAT: Sobre el Ple del 
mes passat, val a dir que el meu grup està dolgut perquè després de dir-ho verbalment al 
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sr.alcalde i demanar-l’hi a veure si podia canviar la data, ja que jo estava de viatge (val a dir 
que encara espero la resposta que es va comprometre a donar-me) i enviant mails al sr. 
secretari, igual que a la resta de grups municipals, excusant la meva assistència, ningú em va 
excusar, les formes i les maneres és el que ha de prevaldre en un lloc com és el Ple municipal. 
Tot i que es fa constar en l’acta és evident que no està en la gravació. 
 
L’alcalde intervé: Ho lamento, però a l’acta hi figura com que vostè es va excusar i com que 
estem aprovant l’acta en paper hi consta clarament que vostè es va excusar. D’acord! Hi ara 
passarem a votar l’acta de la sessió anterior, la qual queda aprovada per majoria absoluta, amb 
l’abstenció d’Alfons Giol, Miquel Àngel Alabart i Margarita Prims, del grup municipal 
ARAJUNTS AM, i Dolors Calm, del grup municipal PDeCAT. 
 
2. APROVAR, SI ESCAU, CONSTITUIR LA COMISSIÓ INFORMATIVA 
ESPECIAL SOBRE EL PALAU DELS COMTES DE CENTELLES 
 
Vist el dictamen de l’Àrea de gestió i serveis generals, de 11 de juliol de 2017, que es 
transcriu literalment:  
 
“Alfons Giol i Amich, en representació del grup polític municipal ARAJUNTS per Centelles 
AM, presenta escrit de data 7 de juliol de 2017, amb registre d’entrada 1573, relatiu a la 
necessitat de constituir una Comissió informativa especial sobre el Palau dels Comtes de 
Centelles. 
 
L’esmentada petició té cobertura legal en els articles 60.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 
124.3 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
Atès que l’esmentada proposta mereix tot el suport de l’equip de govern, per la qual cosa és 
procedent l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Constituir la Comissió informativa especial sobre el Palau dels Comtes de Centelles. 
 
Segon Nomenar com a president de l’esmentada Comissió informativa especial al primer 
tinent d’alcalde Josep Paré Aregall i com a vocals als/a les regidors/ores següents: 
 
 Antoni Castells Preseguer, en representació del grup polític municipal PSC-CP  
 Alfons Giol i Amich, en representació del grup polític municipal ARAJUNTS-AM  
 Dolors Calm Morera, en representació del grup polític municipal PDeCAT 
 Víctor Barquer Cruz, regidor no adscrit. 

Tercer. La Comissió informativa especial constituïda no tindrà caràcter permanent i 
s’extingirà automàticament un cop hagin dictaminat o informat sobre l’assumpte que 
constitueix el seu objecte.” 
 
L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, va adoptar els següents acords: 
 
Primer. Constituir la Comissió informativa especial sobre el Palau dels Comtes de Centelles. 
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Segon Nomenar com a president de l’esmentada Comissió informativa especial al primer 
tinent d’alcalde Josep Paré Aregall i com a vocals als/a les regidors/ores següents: 
 
 Antoni Castells Preseguer, en representació del grup polític municipal PSC-CP  
 Alfons Giol i Amich, en representació del grup polític municipal ARAJUNTS-AM  
 Dolors Calm Morera, en representació del grup polític municipal PDeCAT 
 Víctor Barquer Cruz, regidor no adscrit. 

Tercer. La Comissió informativa especial constituïda no tindrà caràcter permanent i 
s’extingirà automàticament un cop hagin dictaminat o informat sobre l’assumpte que 
constitueix el seu objecte.” 
  
En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 
 
Intervé l’alcalde: Bé. Aquesta Comissió és arran d’una petició del grup ARAJUNTS i que a 
l’equip de govern ens va semblar correcte i per tant, doncs, hem creat aquesta Comissió.  
 
Intervé Josep Paré, regidor d’Hisenda: Ja es va dir a la Comissió, que a part en Ple es va fer 
constar, que era un tema que preocupava a tots i més degut als últims esdeveniments. Crec 
que el fet que s’hagi proposat una Comissió és un bon element de discussió i a més en la base 
que es va apuntar l’altre dia. La primera reunió, tot i que no consta en el dictamen, 
l’intentarem fer la primera setmana de setembre el dia set i els membres que hem proposat són 
els que es varen comentar. En la primera reunió de la Comissió ja es fixaran els objectius de 
treball d’aquesta Comissió i que lògicament hem de vetllar per veure quina és la situació real 
de l’edifici, quins processos de participació es poden engegar a l’entorn d’aquest immoble i a 
partir d’aquí a veure quines possibilitats té l’Ajuntament i el poble en la situació actual.  
 
Intervé Alfons Giol: Varies coses respecte a aquesta Comissió informativa Especial que a 
proposat el grup municipal ARAJUNTS. Primer, recordar que ho vàrem demanar des del 
principi a partir de l’esfondrament que hi va haver el dia 10 de maig, si ho recordeu, tant en el 
Ple com en alguna intervenció pública, alguna entrevista als mitjans i algun article, nosaltres 
vàrem mantenir la necessitat d’obrir un espai polític de debat sobre la situació que està vivint 
el Palau dels Comtes. És una situació preocupant de mes estar al carrer, la gent ens pregunta, 
la gent, evidentment, és un tema que és molt sensible i per tant, per nosaltres, era un tema no 
solament de fer declaracions sinó de demanar un gest concret de compromís. Vàrem fer 
aquest pas perquè volíem que en aquest Ple es tornés a parlar d’això i que no solament fos un 
debat de paraula sinó que hi hagués un compromís concret, per això ens va semblar que era 
oportú demanar la constitució d’aquesta Comissió informativa especial. Vaig demanar 
disculpes des del primer moment als altres grups del Consistori perquè aquesta proposta que 
havíem comentat i que sabíem que compartíem la mateixa inquietud, nosaltres la vàrem 
presentar i posteriorment els hi vàrem donar aquest text que havíem presentat a l’Ajuntament. 
Nosaltres estem contents de compartir aquesta inquietud i que aquesta Comissió informativa 
no hi hagi debat sobre la seva necessitat. Hauríem volgut, si hagués sigut per nosaltres, que 
donada la situació que s’està creant en aquests moments, amb un incompliment reiterat per 
part de la propietat, que a més fa que l’Ajuntament hagi de reiterar unes ordres d’execució que 
llavors tampoc arriben a bon fi. A més, aquesta sortida de to per part de la propietat pel que fa 
fer-se càrrec de les despeses del que suposa les mesures que ha hagut d’arbitrar l’Ajuntament 
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per contribuir a la seguretat dels vianants. Tot això ens semblava que era motiu suficient i 
justificat perquè aquesta Comissió informativa es reunís no un cop passat l’estiu sinó, i així ho 
vàrem manifestar a la Comissió informativa corresponent, i això és el que continuem 
mantenint; nosaltres ens sembla que clar estem a finals de juliol, ve l’agost, l’agost hi ha 
molta feina, Festa Major, vacances, etc, però ens sembla que el tema és de suficient actualitat 
com per baixar una miqueta dels plantejaments personals o polítics de cadascú i donar-li espai 
perquè aquesta Comissió ja pogués començar a treballar. Per altra banda, i aquest és una altra 
tema que per nosaltres també és important, aquest és un tema de poble, però amb totes les 
lletres, nosaltres ens semblava, i demano disculpes a en Josep perquè no és un tema personal, 
evidentment, però nosaltres ens semblava que aquesta Comissió informativa l’havia de 
presidir el senyor alcalde. Recordo que quan hi va haver la primera situació de problema amb 
l’esfondrament el senyor alcalde, molt correctament, en el primer Ple va fer una relació 
succinta i molt detallada de tota la situació i de tota la cronologia  de tot el que ha anat passant 
al Palau dels Comtes. Nosaltres això ens va semblar oportú, perquè, a més, posava de 
manifest el lideratge que per part del sr. alcalde, en Miquel, s’ha anat portant en aquest tema i 
a nosaltres ens semblava que amb independència que la Comissió informativa hi puguin 
formar part tots els regidors que a ell li semblin oportuns, el president de la Corporació és el 
que té la facultat de decidir totes aquelles comissions informatives quina composició tenen, 
que ell hi fos presidint un tema que per nosaltres és un tema del màxim lideratge municipal. 
En tot cas, sapigueu que nosaltres, tal com hem dit des d’un principi, ens posem a la vostra 
disposició, estem disposats a treballar perquè aquesta Comissió no sigui només un tema 
estètic, no sigui només un tema d’informació, sinó un tema que posi sobre la taula solucions 
concretes i sobretot obri aquest debat a la resta de la població i es faci un procés participatiu 
amb totes les garanties i amb el contingut necessari perquè el poble pugui decidir que és el 
que s’ha de fer a partir d’ara amb aquest element simbòlic tant important per Centelles. 
Moltes gràcies. 
 
Intervé l’alcalde: Molt bé. Si us plau! 
 
Pren la paraula Víctor Barquer, regidor no adscrit: Evidentment, estem d’acord amb la 
Comissió, però el que passa és que volem reiterar i en aquest sentit volem que quedi força 
evident el sentit malgrat que després es pugui concretar en el moment de la constitució de la 
Comissió, el que volem que sigui aquí en el Ple, el que volem que quedi clar és quin és el 
nostre objectiu i pel qual treballarem. Ja ho vàrem dir quan es va plantejar per primera vegada 
arran de l’esfondrament i ho tornarem a repetir, aquest és un tema que va més enllà del Ple. O 
sigui, la magnitud del Palau dels Comtes, el que significa pel poble, han de ser conscients des 
del Ple que això va més enllà i aquesta Comissió ha de tenir un objectiu fonamental, res de 
discutir que s’ha fet que s’ha deixat de fer, i a partir de quina forma, no! S’ha de determinar 
com ha de ser aquest procés de participació, quan s’ha de fer, de quina forma, qui ha de 
participar, com podem tornar la paraula al poble. Nosaltres això ho tenim claríssim i 
treballarem per això, no tolerarem en cap moment que això es converteixi en una demanda de 
l’equip de govern de coses ni que l’equip de govern faci explicacions que puguin anar amunt i 
avall, no ens interessa en absolut, les coses són com són, la informació serà la que serà i a 
partir d’aquí el que ens interessa és crear un procés de participació, és molt important perquè a 
banda que el tema ho mereix, creiem que és un primer moment per començar a posar en 
marxa unes noves formes de fer política, on la gent sigui realment partícip i això l’interessa a 
la gent. El gran problema dels processos participatius, i això ho he sentit per activa i per 
passiva moltes vegades, és que la gent no hi participa, aquí la gent vol participar. Per la qual 
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cosa, si us plau, cal fer-ho bé, i aquí serem molt, molt taxatius, molt rigorosos i molt 
punyents. Tenim una oportunitat molt important, però no oblidem, nosaltres no hem de 
decidir, hem de facilitar que el poble de Centelles pugui decidir que passa, que s’ha de fer 
amb el Palau i quins són els usos que se li ha de donar.  
 
L’alcalde intervé: Moltíssimes gràcies.  
 
Dolors Calm intervé: Jo abans que res, voldria fer una observació: Jo crec que tinc dret a fer la 
meva intervenció abans que el sr. Víctor, amb tots els meus respectes en vers ell. 
 
Víctor Barquer intervé: I tenia raó, m’he avançat jo i demano disculpes.  
 
Intervé Dolors Calm: Val a dir que,  des de fa anys, pel nostre grup el tema del Palau Comtal 
sempre ha estat un dels nostres cavalls de batalla i una preocupació constant degut al seu estat. 
Hem demanat informes, revisions del tècnics municipals, revisar costos, contractes i acords 
amb la propietat i reclamant en nombroses vegades que se’n fes una participació a tots els 
grups i que es deixes participar al poble, comprovant les actes, instàncies, escrits públics, etc. 
És per això que ens va sorprendre, que després de comentar amb l’equip d’ Ara Junts la nostra 
intenció de presentar una moció que podríem presentar conjunta sobre demanar fer una 
comissió especial, aquest grup hagi estat tant ràpid i sense que ens ho hagin participat, l’han 
presentat ells. No ens sembla una actitud adequada, més aviat em sembla una actitud 
partidista i poc col·laborativa, però allà cada un amb la seva manera de fer. Volem deixar 
palès el nostre malestar, ja que amb les disculpes per mails a vegades no n’hi ha prou. Amb 
tot, és evident que aprovarem la comissió, només faltaria. 
 
L’alcalde intervé: Moltes gràcies. Josep, si us plau. 
 
Intervé Josep Paré: Jo començo pel final i intentaré fer una petita broma tot i que sóc molt 
dolent, vostè sempre està ofesa quan no és amb nosaltres és amb uns altres i per tant... 
 
Intervé Dolors Calm: Ofesa no. Jo reclamo els meus drets. 
 
Intervé Josep Paré: Deixi’m que li faci l’apreciació. Nosaltres també ho vàrem manifestar i 
crec que els temes que es parlen en Comissió queden parlats, el propi sr. Arisa, en Josep, 
també en altres moments ho havia demanat i nosaltres el que sí apel·lem és que tots els temes 
que puguin suscitar unanimitat, doncs, que intentem presentar-los de forma conjunta i crec 
que així ens hi vàrem comprometre i, per tant, més enllà dels petits malestars que hi puguin 
haver en moments, jo crec que tots som prou grans per acceptar el que es parla en reunions 
prèvies i no cal mostrar-ho contínuament. De cara al que diu vostè sr. Barquer , jo crec que 
l’objectiu es fer-ho bé, en això estic plenament d’acord, crec que el propi edifici, la situació i 
el moment actual genera incerteses i el que hem de ser tots capaços de valorar-ho i plantejar 
quines opcions reals es poden portar a debat i que no. Nosaltres sempre ho hem dit en la 
participació hi creiem però sempre que garanteixi la igualtat i, per tant, tothom que hi participi 
tingui la mateixa informació i que qualsevol procés que es faci, doncs, vetlli per aquest 
element i a part, ja ho he dit, és un dels temes que segur haurà de treballar la Comissió, de 
veure quins processos de participació s’han de generar a l’entorn de les possibilitats que 
s’esdevinguin. I dic possibilitat, perquè, evidentment, és un element simbòlic per Centelles 
però de moment, i com molts altres edificis, té una propietat privada, i nosaltres això ho hem 
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defensat en plens, en el moment que pogués ser municipal i tenir usos públics, seria una bona 
solució però si hi haguessin altres iniciatives també s’haurien de valorar i, per tant, 
m’agradaria també deixar la porta oberta que la Comissió sigui oberta a totes les possibilitats 
a partir de la informació que puguem obtenir tots plegats i analitzar-la amb els diferents punts 
de vista, sense ni molt menys posar en dubte els processos de participació que puguin derivar 
dels plantejaments que pugui plantejar la Comissió. Jo crec que el propi dictamen ho diu, que 
la Comissió finalitzarà quan s’informi. Per tant, a partir d’aquí tots plegats treballarem per 
això. M’ha sorprès el tema de la presidència del sr. alcalde, en tot cas, ell presideix 
l’Ajuntament i per tant presideix la corporació, vull dir quan ell consideri oportú forma part 
de la Comissió doncs la presidirà ell, però jo crec que precisament moltes vegades vostès 
critiquen que és un Ajuntament molt presidencialista en la manera de fer i crec que en aquest 
element mostra la manera de liderar un poble, de liderar un equip que és confiant en la gent, i 
en aquest cas l’equip i les dues persones que hem considerat més idònies són les que hi 
participaran i, per tant, evidencia la manera nostra de treballar nostra que hi ha una persona 
amb una vàlua molt important que té l’Alcaldia, però també hi ha molta gent que està 
treballant que té les seves responsabilitats i que intenten organitzant-se o repartir les 
responsabilitats. La reunió anticipada, ja es va justificar, crec que la Comissió tots vàrem 
veure que tot i que el setembre era a un mes i mig, però  tant el moment com la informació de 
la que puguem disposar en aquell moment justifica aquesta decisió i més enllà de temes 
personals, que no n’hi ha, jo estaré d’alcalde els primers quinze dies, vol dir que de 
disponibilitat n’hi ha i per això no hi ha cap mena d’inconvenient, però sí que la idoneïtat de 
fer la Comissió al setembre donarà molts més fruïts que avançar-la. De cara a la propietat, 
aquesta fa el seu paper, suposo que la seva situació també ho justifica, per això l’Ajuntament 
cada vegada està sent més taxatiu, hi està més a sobre i més en la situació actual on un dels 
temes que ja es va manifestar que ens preocupava plenament era el de la seguretat, tant pel 
lloc com pel punt de pas que és, com per la vinculació amb els veïns que són elements que ens 
preocupen i que no només la propietat té el deure d’actuar sinó que l’Ajuntament vetllarà 
perquè més enllà d’altres possibles decisions, a dia d’avui la realitat és aquesta i serem molt 
rigorosos amb aquest tema. Des que hi va haver l’esfondrament sempre hem entrat en el 
debat, sempre hem dit que els faríem partícips i evidentment crear una Comissió posa 
aquestes bases i que tots plegats siguem capaços de gestionar aquest tema de la millor manera 
possible. 
 
Intervé l’alcalde: Moltes gràcies. 
 
Intervé Alfons Giol: Si és possible una altra intervenció, primerament perquè m’agradaria que 
constés en acta de les disculpes públiques del grup d’ARAJUNTS respecte al PDeCAT però 
també a la resta dels grups municipals respecte a la iniciativa aquesta. De totes maneres, el 
tema del Palau és un tema tan important que no n’hi havia prou de dir farem no sé que, 
havíem de fer un pas, jo penso que qui havia de haver fet aquest pas era l’equip de govern 
municipal, és a dir, és l’equip que lidera l’Ajuntament qui ha de proposar aquesta Comissió 
informativa. Aquesta Comissió informativa l’hem forçada perquè estem demanant des del 
primer dia que hi hagi un debat que porti accions concretes respecte el Palau, i nosaltres estem 
exigint això i com que d’alguna manera no hi havia resposta i s’havia de fer Dolors un pas 
concret, en tot cas les nostres disculpés queden reiterades ara a nivell públic. Respecte el tema 
del lideratge, em fa l’efecte que estem en una situació que no només estem davant d’una 
Comissió informativa per donar explicacions i per dir mira ha passat això i la situació és 
aquesta i informar els grups municipals, no! Estem davant una Comissió informativa que ha 
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de liderar un procés que és històric per Centelles i necessita que la màxima autoritat de 
Centelles hi estigui al front. Josep! No estem parlant d’una Comissió informativa de primera, 
segona, tercera categoria, estem parlant d’una Comissió informativa essencial per un tema que 
en aquest moments és essencial per Centelles. És per això que nosaltres reclamàvem un 
lideratge, qui ho ha portat fins ara? El senyor alcalde sempre que hem demanat pel Palau dels 
Comtes és ell el que ha pres la paraula i ens ha donat resposta, ens ha explicat que és el que ha 
passat, quins embargaments hi ha sobre l’immoble, quina és l’actitud que ha pres la propietat, 
etc. etc. Per tant, ja que aquest lideratge l’ha manifestat el senyor alcalde des del primer 
moment, nosaltres ens semblava que el lògic és que aquest lideratge és poses de manifest en 
una comissió informativa de caràcter extraordinari excepcional perquè el moment, l’espai, el 
debat que hi ha i l’objectiu és també excepcional. De totes maneres Josep i sr. alcalde 
acceptem evidentment que la comissió informativa la presideixi el regidor que vostè hagi 
decidit, en tot cas, l’únic que nosaltres farem, amb la mateixa consonància que ha dit el 
regidor no adscrit, és vetllar perquè aquesta Comissió informativa no sigui només informativa 
sinó que lideri realment el procés de solució que ha de complir amb l’objectiu que el Palau del 
Comtes de Centelles decideixi que se’n vol fer a partir d’ara. Moltes Gràcies. 
 
Intervé l’alcalde: Bé. Permeti’m que discrepi una mica perquè jo no veig que hi hagi diversos 
àmbits de comissions, les comissions són com són i per tant no n’hi ha ni de primera, ni de 
segona, ni de tercera, hi ha comissions informatives les quals estan per dictaminar, per 
treballar i per tirar endavant. És evident, que l’alcalde ha de liderar i lidera aquest equip de 
govern i per tant penso que s’està demostrant i s’ha demostrat allò dels anys i el fet que en una 
Comissió hi participin altres persones vol dir que aquestes persones també hi treballen i també 
hi estan treballant. Nosaltres des del primer moment que es va esfondrar no hem estat parats, 
hem  fet vàries reunions amb la propietat, hem treballat i hem fet propostes i hem tirat 
endavant. Per tant, jo penso que això en la Comissió es parlarà es determinarà i nosaltres no hi 
estem pas en contra, sempre s’ha dit des d’aquest equip de govern que seria el Ple en el seu 
conjunt qui decidiria que es feia i a través d’un procés participatiu s’acabaria decidint, sempre 
s’ha dit així. Per tant, jo vull reiterar que nosaltres no hem tingut cap moment d’inactivitat, 
s’ha fet des del primer moment i abans, s’ha fet moltes i moltes actuacions, el que passa és 
que estem davant d’un problema complex d’una gran complexitat i que cal prendre-s’ho amb 
molta cautela perquè les coses no siguin en detriment del propi Ajuntament i dels propis 
vilatans i vilatanes. Dit això passaríem a l’aprovació. 
 
3. APROVAR, SI ESCAU, LES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI PER A L'ANY 
2018 
 
Vist el dictamen de l’Àrea de gestió i serveis generals, d’11 de juliol de 2017, que es transcriu 
literalment: 
 
“El Departament de Treball, Afers Social i Famílies de la Generalitat de Catalunya sol·licita 
que l’Ajuntament comuniqui les festes locals del municipi per a l’any 2018. 
 
D’acord amb l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol. 
 
La Comissió informativa de l’Àrea de Gestió i Serveis generals proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords:  
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Primer. Acordar que les festes locals del municipi per a l’any 2018 siguin els dies 1 de 
setembre i 31 de desembre.  
 
Segon. Comunicar l’acord al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya per al  seu coneixement i als efectes que calgui.” 
 
L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, va adoptar els següents acords: 
 
Primer. Acordar que les festes locals del municipi per a l’any 2018 siguin els dies 1 de 
setembre i 31 de desembre.  
 
Segon. Comunicar l’acord al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya per al  seu coneixement i als efectes que calgui. 
 
En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 
 
Intervé l’alcalde: En definitiva són les festes tradicional del nostre municipi que són Sant Llop 
i Santa Coloma i que cal aprovar. Suposo que ningú hi té res a dir. Vostè hi té alguna cosa a 
dir? 
 
4. DONAR COMPTE DE LA SOL·LICITUD DEL PORTAVEU DEL GRUP POLÍTIC 
MUNICIPAL ARAJUNTS PER CENTELLES AM, LA QUAL FA REFERÈNCIA A 
LA MODIFICACIÓ DELS MEMBRES ADSCRITS A LES COMISSIONS 
INFORMATIVES PERMANENTS QUE HI HA A LA CORPORACIÓ 
 
Alfons Giol i Amich, en representació del grup polític municipal ARAJUNTS per Centelles 
AM, presenta escrit en data 7 de juliol de 2017, amb registre d’entrada 1574, relatiu a la 
composició que proposa aquest Grup pel que fa als seus representants a les Comissions 
informatives permanents de la corporació, la qual es transcriu literalment: 
 
“ALFONS GIOL I AMICH, en la meva qualitat de regidor i portaveu del Grup Municipal 
ARAJUNTS per Centelles AM de l’Ajuntament de Centelles, per la present: 
 
EXPOSO:  
 
1.- Que, com a conseqüència del reconeixement de la qualitat de regidor no-adscrit del Sr. 
Victor Barquer i Cruz al Ple del dia 30 de març d’enguany es va veure alterada la composició 
de les Comissions informatives permanents creades per la corporació en la sessió del cartipàs 
(...) pel que fa als membres designats pel Grup municipal d’ARAJUNTS per Centelles AM.  
 
2- Que en la meva qualitat de portaveu de l’esmentat grup municipal i atenent al que disposa 
l’art. 125 c) del ROF “c) La adscripció concreta a cada Comisión de los miembros de la 
Corporación que deban formar parte de la misma en representación de cada grupo, se 
realitzarà mediante escrito del portavoz del mismo dirigido al Alcalde o Presidente, y del que 
se darà cuenta al Pleno. Podrá designarsee, de igual forma, un suplente por cada titular” 
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SOL·LICITO: Que es doni compte al Ple municipal del dia 27 de juliol de 2017, de la 
composició que proposa aquest Grup pel que fa als seus representants a les Comissions 
informatives permanents de la corporació segons el detall que segueix: 
 
Comissió Especial de Comptes 
 

Alfons Giol Amich (TITULAR) 
 Miquel Àngel Alabart i Saludes (SUPLENT) 
 
Comissió informativa de l’àrea d’Ordenació del territori 
 

Rosa Puig Moré (TITULAR) 
Margarita Prims Damas (SUPLENT) 

 
Comissió informativa de l’àrea d’Atenció a la persona 

 
Miquel Àngel Alabart Saludes (TITULAR) 
Margarita Prims Damas (SUPLENT) 

 
Comissió informativa de l’àrea de Gestió i Serveis generals 
 

Alfons Giol Amich (TITULAR) 
Rosa Puig i Moré (SUPLENT) 

 
Comissió de portaveus, transparència i processos participatius 
 

Margarita Prims i Damas (TITULAR) 
Alfons Giol i Amich (SUPLENT)” 

 
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat 
 
En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 
 
Intervé l’alcalde: Arran que el sr. Víctor Barquer passes a regidor no adscrit, doncs, ells el que 
han fet és reordenar els seus components en funció de les comissions que hi ha.  
 
Intervé Alfons Giol: Només volíem fer un parell de precisions. Recordar que aquest acords 
modifiquen, igual com en el seu dia quan es va reconèixer la situació de regidor no adscrit, la 
composició de les comissions informatives que en el seu moment en el cartipàs municipal es 
va aprovat. En tot cas nosaltres volíem fer constar també el nostre agraïment a la resta  de 
grups municipals i al regidor no adscrit també pel fet de comprendre perfectament quina és la 
situació del grup municipal d’Arajunts per Centelles i, per tant, aprovar també la proposta que 
nosaltres fèiem dels nous components que representen el nostre grup a les diferents 
comissions informatives, que aquestes sí que són generals i tenen un caràcter de permanència 
durant tota la legislatura, en canvi les que són excepcionals i extraordinàries això són 
comissions informatives especials. Moltes gràcies. 
 
Intervé l’alcalde: Per tant, tothom queda inscrit allà on ha cregut convenient.  
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5. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚMEROS 72, 89, 90, 102, 
105-1 i 108 DE L’ANY 2017, SOBRE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
 
Vista la Resolució de l’Alcaldia número 72 de l’any 2017, la qual es transcriu literalment: 

“DECRET NÚMERO  2017/72 
 
Miquel Arisa Coma, alcalde president de l’Ajuntament de Centelles. 
 
Segons el Pla d’execució “Treball als Barris” Centelles 2016, vista la base 15.1 de l’Ordre 
EMO/225/2014, de 22 de juliol, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les 
subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de 
reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris, així com el règim jurídic aplicable. 

Segons la Resolució TSF/1694/2016, de 7 de juliol, per la qual s’obre convocatòria per a 
l’any 2016. 

Vist l’article 3 de la resolució TSF/1694/2016, de 7 de juliol, aquestes actuacions estan 
finançades pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social, mitjançant la Conferència Sectorial 
d’Ocupació i Assumptes Laborals, amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat, d’acord 
amb el que disposa l’Ordre ESS/1857/2016, de 5 de desembre. 

Segons l’expedient CTB-011/16 Acció: DX-01, els projectes aprovats objecte de subvenció, 
entre altres, són els següents: 

Denominació acció: Ocupació  Nombre de 
contractes 

Estat Atorgat 

Recuperació entorn de la Cira Peó 3 Aprovat 20.702,52 € 

 
Vista la selecció portada a terme per part de Promoció econòmica de l’Ajuntament de Centelles. 
 
Segons la disponibilitat de Miguel López Morena, Javier Martin Torrent i Matias Sánchez 
Muñoz,  per portar a terme el servei. 
 
D’acord amb l'article 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 
modificada per la Llei 11/99, de 21 d’abril, que atribueix la competència d'aquesta presidència al 
que subscriu, i 291.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
Primer. Que es contracti, amb caràcter d’urgència, mitjançant contracte laboral temporal a temps 
parcial, a Miguel López Morena, Javier Martin Torrent i Matias Sánchez Muñoz, per a la 
Recuperació de l’entorn de la Cira. 
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Segon. El contracte és per a la realització de serveis determinats i durarà del 18 de maig de 2017 
fins el 17 de novembre de 2017. L’horari de treball serà de 26,25 hores setmanals, a temps 
parcial, prestades de dilluns a divendres i la retribució de 859, 93 euros mensuals bruts. El salari 
es distribueix en els conceptes: salari base més part proporcional de les pagues extres. 
 
Tercer. Donar-la d'alta a la Seguretat Social, així com registrar-la a l'oficina de l'OTG. 
 
Quart. Que el contingut del decret es notifiqui a la persona interessada i de la part dispositiva se'n 
doni coneixent al Ple en la pròxima sessió que es faci i es publiqui al DOGC i al BOP.” 

L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat. 
Vista la Resolució de l’Alcaldia número 89 de l’any 2017, la qual es transcriu literalment: 

“DECRET NÚMERO  2017/89 
 
Miquel Arisa Coma, alcalde president de l’Ajuntament de Centelles. 
 
Segons el Pla d’execució “Treball als Barris” Centelles 2016, vista la base 15.1 de l’Ordre 
EMO/225/2014, de 22 de juliol, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les 
subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de 
reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris, així com el règim jurídic aplicable. 

Segons la Resolució TSF/1694/2016, de 7 de juliol, per la qual s’obre convocatòria per a 
l’any 2016. 

Vist l’article 3 de la resolució TSF/1694/2016, de 7 de juliol, aquestes actuacions estan 
finançades pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social, mitjançant la Conferència Sectorial 
d’Ocupació i Assumptes Laborals, amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat, d’acord 
amb el que disposa l’Ordre ESS/1857/2016, de 5 de desembre. 

Segons l’expedient CTB-011/16 Acció: DX-01, els projectes aprovats objecte de subvenció, 
entre altres, són els següents: 

Denominació acció: Ocupació  Nombre de 
contractes 

Estat Atorgat 

Recuperació entorn de la Cira Peó 3 Aprovat 20.702,52 € 

 
Vista el Decret 72 de data 18 de maig de 2017, on es contractava, entre altres a Javier Martin 
Torrent, per portar a terme el “Treball als barris 2016” l’acció: Recuperació de l’entorn de la 
Cira. 
 
Vista la instància presentada per Javier Martin Torrent, en data 2 de juny de 2017, amb registre 
d’entrada 1261, on presenta renúncia del seu lloc de treball, donat que ha trobat feina. 
 
Vista la selecció portada a terme per part de Promoció econòmica de l’Ajuntament de Centelles. 
 
Segons la disponibilitat de Miquel Maranges Argemí, per portar a terme el servei. 
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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 Miquel Maranges Argemí, per a la Recuperació de l’entorn de la Cira. 
 
Segon. El contracte és per a la realització de serveis determinats i durarà del 19 de juny de 2017 
fins el 17 de de novembre de 2017. L’horari de treball serà de 26,25 hores setmanals, a temps 
parcial, prestades de dilluns a divendres i la retribució de 859, 93 euros mensuals bruts. El salari 
es distribueix en els conceptes: salari base més part proporcional de les pagues extres. 
 
Tercer. Donar-la d'alta a la Seguretat Social, així com registrar-la a l'oficina de l'OTG. 
 
Quart. Que el contingut del decret es notifiqui a la persona interessada i de la part dispositiva se'n 
doni coneixent al Ple en la pròxima sessió que es faci i es publiqui al DOGC i al BOP.” 

L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat. 
 
Vista la Resolució de l’Alcaldia número 90 de l’any 2017, la qual es transcriu literalment: 

“DECRET NÚMERO  2017/90 
 
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 23 de febrer de 2017, Línia 1, 
per un import total de 174.561,27€ dels quals 87.280,64 €, corresponen a l’anualitat 2017, 
per aquest municipi. 
 
Atès que s’ha portat a terme una valoració, Cristina Gómez Arnalded i Josep Viñas Pujol 
dels candidats aportats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i han sortit escollits com a 
millors candidats, 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, corresponent a l’anualitat 2017, 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. 
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D’acord amb l'article 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 
modificada per la Llei 11/99, de 21 d’abril, que atribueix la competència d'aquesta 
presidència al que subscriu, i 291.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Per  tot això, 
 
RESOLC: 
 
Primer. Que es contracti, amb caràcter d'urgència, mitjançant contracte laboral temporal a 
temps parcial, a Cristina Gómez Arnalded i Josep Viñas Pujol, per atendre les tasques de 
neteja viària. 
 
Segon. El contracte és per a la realització de serveis determinats i durarà del 19 de juny de 
2017 fins el 18 de desembre de 2017 i l’horari de treball serà de 26,25 hores setmana, 
prestades per Cristina Gómez Arnalded i Josep Viñas Pujol. La retribució serà de 859,93€ 
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 102 de l’any 2017, la qual es transcriu literalment: 

“DECRET NÚMERO  2017/102 
 
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 23 de febrer de 2017, Línia 1, 
per un import total de 174.561,27€ dels quals 87.280,64 €, corresponen a l’anualitat 2017, 
per aquest municipi. 
 
Atès que s’ha portat a terme una valoració dels candidats aportats pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya i ha sortit escollit com a millor candidat Josep Aliberch Llorà, el 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, corresponent a l’anualitat 2017, de la Diputació de Barcelona 
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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 complet, a Josep Aliberch Llorà, per atendre les tasques de neteja viària. 
 
Segon. El contracte és per a la realització de serveis determinats i durarà del 3 de juliol de 
2017 fins el 2 de gener de 2018 i l’horari de treball serà de 37,5 hores setmana, prestades per 
Josep Aliberch Llorà. La retribució serà de 1228,47€ 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 105-1 de l’any 2017, la qual es transcriu literalment: 

“DECRET NÚMERO  2017/105-1 
 
Miquel Arisa Coma, alcalde president de l’Ajuntament de Centelles. 
 
Segons l’informe de Serveis Socials i atesa la necessitat de cobrir a les treballadores familiars 
durant en el període de vacances, en concret s’ha de cobrir: 

 Lluïsa Serrallonga, del 4 al 7 de juliol 
 Lluïsa Serrallonga, del 14 al 18 d’agost 
 Montse Bigas, del 21 d’agost al 15 de setembre 
 Lluïsa Serrallonga, del 18 al 29 de setembre 
 Lluïsa Serrallonga, del 10 al 20 d’octubre 
 Montse Bigas, del 23 d’octubre al 3 de novembre. 

Atès que Maria Àngels Martínez Herrera va fer la substitució com a treballadora familiar de 
forma satisfactòria i professional, en opinió de la responsable del servei. 
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Atès que es tracta d’un servei prioritari de la corporació i que no es pot deixar de prestar als 
usuaris que l’utilitzen.  

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. 

El secretari es reitera en el seu informe de data 4 de juliol de 2017. 

Per tot això,  

RESOLC:  

Primer. Contractar, amb caràcter d’urgència, mitjançant contracte temporal a temps parcial, 
Maria Àngels Martínez Herrera com a treballadora familiar, per cobrir el període de vacances 
en concret:  

 Lluïsa Serrallonga, del 4 al 7 de juliol 
 Lluïsa Serrallonga, del 14 al 18 d’agost 
 Montse Bigas, del 21 d’agost al 15 de setembre 
 Lluïsa Serrallonga, del 18 al 29 de setembre 
 Lluïsa Serrallonga, del 10 al 20 d’octubre 
 Montse Bigas, del 23 d’octubre al 3 de novembre 

Segon. Que els contractes sigui per portar a terme la substitució de les treballadores familiars. 

Tercer. Donar-la d’alta a la Seguretat Social i registrar-la a l’oficina de l’OTG. 

Quart. Notificar la part dispositiva de l’acord a la interessada.” 

L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat. 

Vista la Resolució de l’Alcaldia número 108 de l’any 2017, la qual es transcriu literalment: 

“DECRET NÚMERO  2017/108 
 
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 23 de febrer de 2017, Línia 1, 
per un import total de 174.561,27€ dels quals 87.280,64 €, corresponen a l’anualitat 2017, 
per aquest municipi. 
 
Atès que s’ha portat a terme una valoració dels candidats aportats pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya i han sortit escollit com a millors candidats Slimane Melhaoui i José Castro 
Muñoz, el 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. 
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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, corresponent a l’anualitat 2017, 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 Slimane Melhaoui i José Castro Muñoz, per atendre les tasques de neteja 
viària. 
 
Segon. El contracte és per a la realització de serveis determinats i durarà del 10 de juliol de 
2017 fins el 9 de gener de 2018 i l’horari de treball serà de 26,25 hores setmana, prestades 
per Slimane Melhaoui i Josep Castro Muñoz. La retribució serà de 859,93€ 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. 
 
En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 
 
Intervé l’alcalde: Que fan referència a contractacions de personal eventual a través de plans 
d’ocupació i a substitucions de persones especialment de Benestar social per tal de cobrir les 
vacants de vacances que es van produint.  
 
Intervé Alfons Giol: Només era fer un petit comentari respecte al debat que hi va haver 
respecte a aquest tema a la Comissió informativa i en la qual jo voldria agrair al regidor Josep 
Arisa la seva aportació respecte a altres alternatives que hi ha alhora de fer veure que hi ha 
altres possibilitats pel que fa a la contractació d’altres persones, etc. Com que a través del 
debat que hi va haver a la Comissió informativa va semblar que aquest era un debat que era 
possible obrir i que alguna hora ens agradaria participar tots plegats per veure si hi ha altres 
alternatives i es pot inserir d’alguna manera més efectiva en el que és el tema personal de 
cadascun d’aquets treballadors per veure com es reincideix de forma definitiva, de manera 
que li doni tot el poder referent a la seva vida laboral, a nosaltres ens va semblar que aquest 
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era un tema molt interessant. Per tant, vull agrair públicament el debat que es va obrir en 
aquell moment i a veure si es pot continuar en qualsevol hora.  
 
Intervé l’alcalde: Moltes gràcies. Vostè, si us plau! I després vostè. 
 
Intervé Dolors Calm: Ens sembla molt bé que aquestes feines es contractin a través del SOC, 
donant oportunitats i experiència a molta gent. El que no ens sembla tan bé és el caràcter 
d’urgència. Com hem dit moltes vegades, és un mal endèmic d’aquest Ajuntament. Neteja 
viària i suplir vacances, no creuen que hauria de ser un contracte previst i normal? 

Intervé Josep Paré: Bé. Ja es va dir que és un tema que porta la Secretaria i, per tant, i amb tot 
el respecte amb la manera que es té de gestionar el personal, per nosaltres el més important és 
tenir la possibilitat de donar ocupació per aquests diferents projectes i lamentem que no hi 
hagi més com n’hi havia hagut en altres moments. 
 
6. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DELS DECRETS DE L’ALCALDIA, 
ADJUNTA, DE 24 DE MAIG A 17 DE JULIOL DE 2017 
 
L’alcalde dóna compte, mitjançant relació succinta, prèviament distribuïda, de les resolucions 
adoptades per l’Alcaldia des de l’última sessió plenària ordinària, sens perjudici de la facultat 
de tots els regidors de poder consultar els llibres de resolucions corresponents, als efectes de 
l’article 42 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 
 
Intervé Alfons Giol: En aquests decrets n’hi ha alguns que són molt importants que fan 
referència també al Palau dels Comtes, per tant, no els comentarem perquè això ja és objecte 
de la Comissió informativa. Si que hi ha alguns decrets respecte al tema de la situació del 
servei de la policia municipal, el servei d’auxiliars de policia, que a nosaltres no deixa de 
deixar-nos perplexes cada vegada que ens hi enfrontem. Recordem que temps endarrere en 
una Comissió informativa el sr. Toni Castells ens va donar una relació d’informació 
exhaustiva sobre la situació laboral i de com funciona el servei, la qual nosaltres vàrem agrair 
des del primer moment i que continuem agraint, però cada vegada que aquest servei que és 
d’enorme transcendència, que és un servei molt sensible, viu aquestes situacions de crisi per 
dir-ho d’alguna manera, ens deixa una miqueta com descol·locats. Ja sabem que un procés 
selectiu quedi desert o que l’aspirant que estava seleccionat té un accident i totes aquestes 
coses són absolutament comprensibles, però la realitat és que en aquests moments tenim un 
servei, que ara bé la Festa Major, el període de vacances d’estiu i en el qual hi hauran unes 
substitucions que probablement no es podran cobrir de la manera més adequada possible, i per 
tant, se’ns planteja la pregunta de com hi donarà sortida l’equip de govern respecte a aquestes 
substitucions, tota vegada que una persona que havíem agafat de manera totalment 
extraordinària, la segona persona que havia tingut millor nota en el procés selectiu, doncs, 
també ha sortir de la organització per motius de reestructuració dels servei. Per tant, Toni, no 
volem fer una pregunta concreta en aquest moments, però sí mostrar-te la nostra inquietud i 
fer un prec per veure si ens ho acabeu d’explicar una miqueta, a veure quina és la situació i 
quines són les possibles sortides i nosaltres estarem encantats en entendre una miqueta més el 
que des de fora a vegades sembla incomprensible. Moltes gràcies. 
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Intervé Antoni Castells, regidor de Seguretat ciutadana: Inaudible. 

Intervé l’alcalde: Moltes gràcies. 

Intervé Dolors Calm: Les vacances dels vigilats municipals, no són previsibles? Ara ens 
trobem que han acomiadat una agent. Han convocat per urgència les substitucions del 
personal per vacances i, per més inri, tenim un agent de vacances. La primera convocatòria ha 
estat deserta. Han convocat la segona. Què ha canviat perquè no torni a passar? Com a 
resultat: S’estan fent 12 hores seguides. Això sí que és conciliar la vida laboral i familiar! 
Com ho farem quan aquests agents s’hagin d’agafar els dies de descans que els pertoquen i les 
hores acumulades? Com ja els hem dit un munt de vegades, falta personal i això en un Ple ja 
els hi vàrem argumentar. Creiem que no es pot anar sempre a les necessitats del moment de 
manera tan constant. Senyors, si us plau, organitzin i ampliïn la plantilla dels vigilant 
municipals pel bé de tots els Centellencs, i si cal, posin una cos de policia professional! Volia 
demanar explicacions del Decret 78/2017. Què és la subvenció per implantació de deixalleria? 
 
Intervé l’alcalde: És una subvenció que es demana per fer unes millores a la deixalleria. 
 
Dolors Calm intervé: Com que posa implantació? 
 
Intervé l’alcalde: Però és una subvenció que s’ha demanat per tots els productes perillosos i 
tal, per tenir-los en millor situació.  
 
Intervé Dolors Calm: Pel que fa al Decret 81/2017 i 87/2017 de meses de contractacions. 
Creiem que seria bo que en aquestes meses i a les futures hi participes algú que no fos de 
l’Ajuntament, que aportés una visió més imparcial. 
 
L’alcalde intervé: Vostè té alguna cosa a dir? Toni tens alguna cosa a dir? 
 
Toni Castells intervé: Inaudible. 
 
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat. 
 
L’alcalde intervé: Moltíssimes gràcies. S’ha donat compte dels Decrets i ara passaríem a 
l’apartat de Precs i preguntes. Mocions no n’hi varen haver a la Comissió de portaveus per 
tant passaren a Precs i preguntes. Abans de començar el tema de Precs i preguntes, 
m’agradaria demanar-vos, si us plau, que si tenen preguntes concretes a fer al sr. Antoni 
Castells, doncs, que els hi facin ara perquè per problemes personals ha de marxar.   
 
7. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS 

Intervé Dolors Calm: Agrairíem que el regidor Castells ens expliqui si s’ha entrevistat amb els 
Sr. Rosendo Pla, per l’expedient d’obres  de la piscina del costat de casa seu, i si ha estat així, 
els  resultats de l’entrevista. Ens preocupa aquest expedient doncs hi ha hagut múltiples 
reclamacions i queixes, incloses visites dels tècnics municipals, i pel que sembla el tema 
encara no està resolt des de l’any 2012. Sembla que la construcció ha excedit el  permís 
d’obres i els plànols, d’això fa 5 anys i pensem que és molt de temps per seguir no havent 
trobat un acord. És per això que agrairíem si ens poden explicar en quin punt es troba, i si 
tenen solució? 
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Antoni Castells intervé: Es remet a l’expedient d’obres referit i a la seva execució. 

Intervé Dolors Calm: Ostres ve de molt de temps! 

Antoni Castells intervé: Inaudible. 

L’alcalde intervé: Moltes gràcies. Si vostè vol marxar i gràcies per estar en el Ple. 

Intervé Alfons Giol: Sr. alcalde, anirem fent preguntes, en tenim algunes, respectant, 
evidentment, els torns del grups municipals. La primera, és una qüestió molt senzilla que ja 
n’hem parlat alguna vegada, però abans que fes la pregunta m’agradaria que constés, que 
quedi clar perquè he vist els antecedents, la Rosa excusa la seva presència avui! Fa dies que 
volien fer unes vacances i nosaltres estem contents que en puguin gaudir, malgrat que ens sap 
greu que no pugui formar part avui del Ple municipal. Bé. La pregunta és en relació amb el 
camí amb Balenyà, vàrem ser en la presentació del camí de vianants i bicicletes, sé que en 
vàrem parlar en un Ple i es va dir que aquesta presentació es faria a Centelles i ens sembla que 
és un tema important i interessant i potser aprofitant que ara hi ha els actes de la Festa Major, 
si heu rumiat alguna cosa, si teniu prevista la presentació pública d’aquesta iniciativa? 
Gràcies. 

Intervé Josep Arisa, regidor d’Esports i Manteniment: Sí que ho tenim previst, però no 
justament aquest dies de la Festa Major perquè hi ha molta feina, sinó que serà passat la Festa 
Major, durant el mes de setembre primers d’octubre teníem previst de fer la presentació per 
tot el poble perquè coneixéssin el camí, que en definitiva se’n podran beneficiar perquè era un 
obra bastant important, de la qual en gaudirà gent de Centelles i Hostalets. 

Intervé Alfons Giol: I que a més suposarà un esforç pels ajuntament. Per tant, doneu-li la 
rellevància que es mereix, que segur que li donareu, però insistírem en això. 

Josep Arisa intervé: Nosaltres ho tenim previst si podem fer a finals de setembre. 

L’alcalde intervé: Moltes gràcies. 

Intervé Dolors Calm: També dir que nosaltres hem presentat una proposta de comissió 
especial per Sant Pau, que volíem presentar conjuntament a la que estem aprovant, però que 
no ha estat possible ja que els d’Ara junt no han donat temps ni a parlar-ne. Demanem que en 
un futur s’intenti que els partits de l’oposició puguem presentar les comissions conjuntament, 
i presentar-les a l’equip de govern perquè les aprovin, que en definitiva, ara per ara, són els 
que hi donen el vistiplau. Espero que en el proper Ple, tinguem el consens de tots plegats per 
aprovar aquesta proposta de comissió especial per Sant Pau. Creiem que és bo pel bon 
funcionament dels projectes a llarg termini a Centelles. Segur que val la pena. 

L’alcalde intervé: Moltes gràcies. No es va poder posar a l’Ordre del dia i es farà en el proper 
Ple. Vostè, si us plau! 

Víctor Barquer intervé: A veure, el dia 26 de juny, va ser el dia de l’orgull gay i la meva 
pregunta és, per què no es va posar la bandera com s’havia fet altres anys, que va passar? 

L’alcalde intervé: Doncs, és veritat que es posava, però la persona que se n’encarrega, una 
cosa tan senzilla, no la va posar. Em sap greu, però no es una cosa volguda, és simplement 
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que la persona que cada any es cuidava d’aquest tema enguany no va demanar el permís i no 
la va posar, és un treballador de la casa i em sap greu.  

Víctor Barquer intervé: Jo demanaria si us plau que es tinguessin en compte aquestes coses 
perquè hi ha gent que és important per ells aquest reconeixement. I després tinc coses 
relacionades amb aquest tema però si de cas faré la pregunta en un altre moment. 

Intervé Miquel Àngel Alabart, regidor d’ARAJUNTS AM: Bon vespre. El dia 17 de juliol 
vostès van reenviar un correu electrònic entenem que des d’ADIF, no es veu des d’aquí qui el 
va reenviar ni en quina data, però en tot cas es deia que en quinze dies es començaria un 
estudi geotècnic per reinstal·lar la marquesina de l’Estació. Dues coses relacionades amb 
aquest correu electrònic. Primer, que com poden suposar no ens ha arribat a través de vostès, 
sinó a través d’altra gent, malgrat que repetidament des del principi de tot aquest moviment 
estem reiterant, estem demanant i vostès s’estan comprometent a convocar-nos a reunions 
sobre aquest tema. Perquè ens tornin a enganyar ja no ho demanem, ja sabem que no ens 
convocaran, però almenys alguna vegada ens enviïn algun mail d’aquests que estaríem 
informats. La segona cosa relacionada amb això, el nucli de l’assumpte, no sabem la data 
d’aquest mail, en quinze dies havia de començar aquest estudi geotècnic per instal·lar una 
marquesina, que és una petita part del que es suposa que ha de fer ADIF  a l’Estació des de fa 
dos anys. La pregunta concreta, per tant, és: Quines mesures de pressió estan previstes des de 
l’Ajuntament per aquest tema i per tots els que afecten la R3, d’acord amb altres ajuntament 
per pressionar, ja no només per demanar si us plau que ens enviïn mails, sinó per pressionar 
perquè d una vegada per totes facin les reformes que necessiten les estacions i la línia en 
general.  

L’alcalde intervé: Moltes gràcies. Això es fruït d’un treball que s’ha vingut fent i d’unes obres 
que últimament estan adjudicades. Els processos de l’administració són molt complexes, les 
obres ja estaven adjudicades, s’havia d’adjudicar la direcció de les obres, ara ja està 
adjudicada aquesta i ara les obres ja estan per començar. Aquest és un tema complexa, però 
que nosaltres hi estem treballant molt i estem constantment a sobre, però no depèn de 
nosaltres. Nosaltres estem en contacte amb el grup Perquè no ens fotin el Tren, que en 
definitiva penso que és el grup que representa totes les reivindicacions que es venen fent per 
tal de millorar aquesta línia i no solament perquè en són els usuaris i perquè són les persones 
que en definitiva cada dia pateixen les seves deficiències. Nosaltres estem en contacte amb 
ells constantment i, evidentment, estem sempre al seu servei, totes les coses que han proposat 
fins el moment nosaltres les hem recolzat i ells ens ho han reconegut, inclús en les reunions 
que hem fet han reconegut la tasca que nosaltres estàvem fent per tal de millorar aquesta línia 
i de mantenir-los informats. Val a dir que pressions se n’han fet, però el director, el secretari 
general de transport encara no els ha reunit o la direcció d’ADIF ha fet uns incompliment de 
tot això, per s’hi està a sobre, tot això s’està reclamant i evidentment nosaltres la pressió la 
fem constant setmana a setmana. En aquest moment on estem, és que hi ha unes obres de 
millora que estan tirades endavant, que hi ha un projecte de remodelació integral de l’Estació 
que està encarregat i a partir d’aquí, això vol dir, que totes aquestes millores amb la diligència 
que té l’Administració i en aquest cas l’Administració de RENFE segur que s’aniran tirant 
endavant. 

Intervé Miquel Àngel Alabart: Disculpi és que com que no ens responen a les preguntes les 
hem de tornar a fer. Primer que res, sobre la representativitat de la Plataforma, nosaltres, 
evidentment, estem agraïdíssim, admirats i amb ganes de col·laborar i col·laborem 
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assíduament amb aquesta Plataforma (inaudible) a la gent ho fem als grups polítics crec que 
els 1.350 persones que ens van votar segurament moltes agafen diàriament el tren, per 
exemple nosaltres l’agafem sovint, avui mateix he arribat a temps perquè ha anat puntual sinó 
no hagués arribat al Ple. Per tant, creiem que el que és democràtic, no és només atendre la 
Plataforma, amb la qual hi estem totalment d’acord, però també les demandes reiterades 
d’aquest grup de l’oposició d’informació, reunions, etc. perquè creiem que representem a més 
persones i de forma més democràtica, doncs, no costa res enviar mails, al revés, em sembla 
que el que no s’ha de menystenir és aquest grup de l’oposició, això per una banda. I quan a la 
pressió, no estem parlant de la pressió que fan habitualment perquè ja hem vist que aquesta no 
serveix de res, us estem demanant si en farem d’altra, si en farem més! Perquè la pressió 
aquesta que estem fent d’anar enviant mails no serveix per res, dos anys després ens diuen que 
ara es començaran a mirar el tema de la marquesina, per tant, el que demanem és que es faci 
més pressió. 

Intervé l’alcalde: Bé. Nosaltres ja li he estat explicant, tota la pressió l’hem fet en els 
despatxos, que penso que és l’obligació d’un alcalde entra en tots els despatxos per tal de 
posar de manifest totes les deficiències de la línia, que jo també agafo sovint, aquesta setmana 
també l’he agafat i per tant la conec perfectament i en sóc usuari. Per tant, perquè nosaltres 
donem tanta importància a la Plataforma perquè aquesta està ben liderada i a més a més fan 
demandes molt raonades i profundament contrastades, amb informacions molt veraces, molt 
contrastades. Per tant, el que fem és això nosaltres estem en contacte amb ells i amb les 
reunions periòdiques que estem tenint amb ells, evidentment, tot el que ens demanen intentem 
tirar-ho endavant. Si hi ha més novetats jo no tinc cap inconvenient a fer-los partícips a vostès 
de totes les novetats. 

Intervé Dolors Calm: Jo m’adhereixo a totes les peticions que acaba de fer en Miquel Àngel, 
perquè a més a més vostè es va comprometre a fer-nos una Comissió que no ha arribat mai, i 
es veritat el que vostè diu no hi ha comissions ni de primera, ni de segona, ni de tercera, el que 
hi ha en aquest Ajuntament és comissions que brillen per la seva absència. Nosaltres tots els 
respectes perquè se’ls doni tota la informació a la Plataforma que no ens fotin el tren, però 
nosaltres hem mostrat el nostre interès per aquest tema i l’únic que volem és que se’ns 
informi, tampoc és gaire demanar.  

Intervé l’alcalde: Bé. S’ha demanat tot i més, es té contacte directe amb la direcció i amb el 
gerent de rodalies i amb el secretari general de mobilitat de la Generalitat, entre altres coses 
perquè fa molts anys que hi treballo. Ara bé, una cosa és està constantment reivindicant la 
millora d’aquesta infraestructura i l’altra cosa és les dinàmiques que hi ha polítiques i 
d’empresa que són unes altres i aquí nosaltres l’Ajuntament fem tot allò que se’ns demana i 
tot allò que podem, i tot allò que creiem que és just. Moltes gràcies.  

Intervé Dolors Calm: Però cal tenir la voluntat d’informar. 

Intervé Víctor Barquer: Si em permeteu, em fa molta gràcia! Jo tinc entès, ho sigui la meva 
vivència és aquesta, que quan un vol informació va a l’espai de lluita i l’espai de lluita es que 
no ens fotin el Tren, llavors si algú està assabentat que vagi a l’espai de lluita i és igual si 
l’Ajuntament no vol fer-ho perquè no l’interessa, és el seu problema, però el nostre està en els 
espais de lluita, el que no podem dir és que els altres no ens han informat, jo ho entenc així. 

Intervé l’alcalde: Bé. Jo estic absolutament d’acord amb vostè. Jo estic en contacte amb la 
Plataforma no ens fotin el Tren, sóc usuari del tren i per tant sé les deficiències que té aquest 
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tren i no d’ara, de fa molts anys. Per tant, a la Plataforma esmentada hi sóc i hi treballo com a 
l’alcalde i com a usuari. 

L’alcalde intervé: Més coses, si us plau! 

Alfons Giol intervé: Acabem de saber avui mateix que s’acaba de presentar a l’Ajuntament de 
Centelles un treball fet per la Diputació de Barcelona que es diu Pla d’acció per la 
sostenibilitat, ens agradaria poder veure aquest Pla, poder-lo consultar i saber exactament 
l’extensió perquè ens imaginem que serà un document molt interessant. Per tant, jo avui al 
matí he estat parlant amb la Secretària demanant com anem reiterant també, atès que no 
podem fer-ho en uns altres moments, que puguem veure expedients de la casa justament ara 
que temin vacances i, per tant, demanaríem fer arribar a la Secretaria que a part dels diversos 
expedients que volem consultar aprofitant aquestes dates, doncs, també si podem consultar 
aquest Pla d’acció de sostenibilitat. 

L’alcalde intervé: Aquest Pla s’ha presentat, és un treball que fa dies que s’està fent i el 
presentarem als grups, en farem una lectura i ho presentarem als grups, per tant, no hi ha cap 
inconvenient. Permeti’m que li digui una cosa personal, vostè treballa a l’Administració i 
vostè sap que com a regidor té dret a unes hores per presentació, per tant, jo no entenc aquesta 
fixació, ja que vostè precisament és un privilegiat, jo en aquest cas ho vaig ser, per tant, jo no 
entenc aquesta fixació, vostè té dret a què li donin unes hores per poder fer la seva feina. 

Intervé Margarita Prims, regidora d’ARAJUNTS AM: Això en el cas que estiguéssim a 
l’equip de govern.  

Intervé l’alcalde: No, no 

Margarita Prims intervé: No, no, Sí, si perquè jo ho he mirat. 

L’alcalde intervé: Escolti’m vostè té dret a poder exercir la seva tasca de regidor. 

Margarita Prims intervé: Jo i qualsevol treballador públic es pot excusar de la seva feina en 
cas d’un deure inexcusable en el supòsit que estiguéssim governant a l’Ajuntament o que hi 
hagués un acte públic, per exemple un Ple, que fos en horari nostre lectiu, però no per anar a 
consultar expedients sr. alcalde.  

Alfons Giol intervé: Nosaltres ens agradaria tenir el privilegi que de forma democràtica se’ns 
permetés exercir la nostra feina, com acaba de dir molt bé la Margo nosaltres només tenim la 
possibilitat de venir per fer càrrecs de deures que són inexcusables o per venir a sessions 
d’òrgans col·legiats,  sr. alcalde, escolti’m, en tot cas és un debat que ja el vàrem iniciar a 
nivell particular i per tant espero resoldre’l a nivell particular. Simplement, jo deia, aprofitant 
que tenim vacances per veure aquest Pla per la sostenibilitat, simplement això, l’altre ja és un 
tema meu, cap problema. 

L’alcalde intervé: Mot bé. Moltes gràcies.  

Intervé Dolors Calm: Amb tantes coses particulars potser que també ens les expliquin. 

Intervé l’alcalde: Els hi haurà de demanar a ells.  

Dolors Calm intervé: L’acte d’alcaldes que es va fer el dia 1 juliol per donar suport al 
referèndum,  sabem que no hi havia representació de Centelles. Agrairíem que ens poguessin 
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dir què va passar, ja que en un altre acte de suport l’any passat almenys hi va anar el regidor 
Josep Arisa en representació de l’Ajuntament. També ens agradaria saber si algun regidor de 
l’equip de govern està adherit a l’Assemblea d’electes de Catalunya. I voldríem saber si han 
liquidat les quotes de l’AMI? 
 

Intervé Josep Arisa: No si va poder anar perquè sóc jo el que hi haig d’anar i justament aquell 
dia tenia uns altres actes i no hi vaig poder assistir. M’excuso per no poder-hi haver assistit, és 
l’únic acta al qual no hi he assistit, he assistit a altres actes i cap dia m’heu dit, ostres! chapó 
que hi vas anar! I un dia que no hi hem anat, aquest dia ens el retrèieu. No si va anar perquè hi 
havien més actes i no si va poder anar. Perdona que més m’has demanat? 

Dolors Calm intervé: A veure si estàveu adscrits a l’Assemblea d’electes de Catalunya. 

Intervé Miquel Arisa: De moment jo m’hi trobo inscrit. Sobre les quotes de l’AMI jo em vaig 
comprometre que es pagarien, no s’han pagat, però es pagaran. 

Intervé Víctor Barquer: Una pregunta, és relacionat amb el tema que parlàvem abans, a veure, 
s’han aprovat mocions sobre els plans locals contra l’homofòbia. 

Cristina Ciudad intervé, regidora de Cooperació, solidaritat i igualtat: Bona nit. En el cas del 
Pla d’igualtat i el Pla d’homosexualitat, nosaltres estem en procés d’adherir-nos en els plans 
que hi ha (il·legible). Quan haguem fet el procés la intenció és aprovar-los pel Ple.  

Víctor Barquer intervé: S’estan implementant o encara no s’han presentat. 

Cristina Ciudad: S’han de presentar. 

Víctor Barquer: Quan teniu previst presentar-los. 

Cristina Ciudad: De fet això està en marxa, a veure si pel proper Ple ho poguéssim tenir. 

Víctor Barquer: Val, doncs, era per saber això. 

Intervé Margarita Prims: Sobre el programa i les activitats de la Festa Major, és un altra 
pregunta en la línia de seguir insistint en què hi ha algunes informacions institucionals que 
penso que com a regidors ens hauríem d’arribar i arribar amb una certa puntualitat. Per tant, 
llegeixo literalment, fa dies que demanem informació a la regidora de festes sobre el 
programa de la Festa Major, perdona que ho he fet per WhatsApp perquè era a l’estranger, 
hem esperat, com en diuen, a què ho tingueu enllestit, seguim esperant perquè tenim paciència 
però no ens volem estar de denunciar que com a regidors ja hauríem de disposar d’aquesta 
informació. Ens estranya molt i per això demanem un aclariment que no es tingui encara 
informació detallada del programa d’activitats, però que la Junta de Govern Local del 5 de 
juliol, ja se sàpiga el pressupost total de la Festa Major. Per tant, volem preguntar quan 
podrem disposar de la proposta d’activitats de Festa Major i aprofitem per dir que no volem 
que se’ns convoqui com l’any passat explicant-nos un programa que ja hem rebut a domicili. 
Els regidors i les regidores seguim demanant que se’ns tingui, per favor, més en compte a 
l’hora de disposar d’aquestes informacions. Nosaltres, com vostès, també representem el 
conjunt dels Centellencs. 
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Intervé Neus Verdaguer, regidora de Festes: Jo el que no entenc és que vostè ja tingui el 
programa a casa seva.  

Margarita Prims intervé: No, no, no! Hem referia a altres anys, que ens havien convocat per 
explicar-nos el programa quan ja l’havíem rebut a casa. De moment de llegir en sabem. 

Intervé Neus Verdaguer: Perdona, em pensava que ja el teníeu i pensava, si l’hem acabat 
aquesta setmana, com pot ser que ja el tingueu! O sigui això com cada any la primera setmana 
d’agost, llavors jo us ho explico us dic tot el que fem. El que passa és que vostè hem va enviar 
un dallonses amb una urgència que tampoc no ho entenia, amb un whatsApp hem vas dir 
enviem tot el que tinguis encara que no estigui acabat, i vaig pensar no puc entregar una feina 
que no està del tot acabada. 

Margarita Prims intervé: El motiu de la urgència, si em permet, l’hi explico, es perquè teníem 
previst escriure un article sobre la Festa Major al diari el Portal, que sortirà a la propera edició 
i ens interessa contrastar una mica el programa de la Festa Major actual amb la d’altres 
programes, i no escriure un article que revises la Festa Major en general sinó que també 
pogués, a més a més, revisar una mica si hi havia novetats, activitats noves, i li vaig demanar, 
si us plau, si em podia enviar el que tingués tancat, era per això la urgència. Doncs, hem hagut 
de fer-ho d’una altra manera i per això ara reitero el tema de quan el tindrem. 

Intervé Neus Verdaguer: O sigui la primera setmana d’agost, ja dir-vos el que fem. O sigui, jo 
havia entès que el que hem d’escriure, que jo ja ho havia escrit, no era el que fèiem per la 
Festa Major sinó com veies que hauria de ser la Festa Major, jo no vaig pensar ni en un 
moment que ho necessitessin vostès per fer l’escrit pel programa. 

Margarita Prims intervé: Informació més contrastada per un article, era justament per això. A 
veure si hi havia novetats, si és en la línia de sempre. Es per veure una mica en línia general 
que passava.  

Intervé Neus Verdaguer: Doncs, la setmana que ve un dia els convocaré i els diré tot el que 
fem nou i el que fem per diferents edats. 

L’alcalde intervé: Moltes gràcies. 

Intervé Dolors Calm: Ja saben que el nostre grup sempre ha estat atent a les despeses i al destí  
dels diners del nostre poble. Un dels seguiments, i vostès ho saben sobradament, són les 
auditories de la piscina coberta. Aquest any, com es evident, hem repassat l´auditoria de l´any 
2016 i hem tornar a revisar des de l´any 2010 fins ara. Vist en perspectiva és molt curiós 
l’operativa dels seus balanços. Recordem, per qui no ha fet seguiment que en el plec de 
clàusules, entre altres, diu, clausula 1- Objecte del contracte. La gestió del servei s’entrega 
per un període de 18 anys, amb la possibilitat de dues prorrogas de cinc anys cada un,o sigui 
que si es fan les dues pròrrogues, ens aniriem al 2037. Clausula 10- Consums. L´Ajuntament, 
es farà càrrec únicament dels costos d’aigua, llum i gas del servei, sempre que el servei sigui 
deficitari, segons compte d´explotació, en el moment que generi beneficis, els esmentats 
costos aniran a càrrec de l´empresa concessionaria. Bè, en 8 anys que portem fins el 2016, 5 
anys ha donat pèrdues i la resta ha donat resultats positius molt baixos (a l’any 2009 també va 
donar perdues, aquí s´ha de tenir en compte que el setembre d’aquell any es va posar en 
funcionament)També en una de les  clausules, diu, que l’empresa havia d´instal·lar uns 
equipaments valorats en 522.692 euros. Les pèrdues acumulades que reclama l´empresa en 
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l´auditoria presentada són de 103.952,43 euros dels anys 2010, 2013, 2014 i 2015, però 
segons informe del Sr.secretari són de 70.622,96 euros (és una diferència quantiosa de 
criteris). Segons el mateix informe, es manifesta que no accepten aquestes pèrdues perquè 
l´empresa no ha fet les inverssions pactades, per tant, tenim unes preguntes a fer i que 
voldriem que se’ns contestin: Quines inverssions no s’han fet ? Quin seguiment n’han fet ?I el 
més important pensen fer quelcom perquè no ens costi tants diners als Centellencs, anem a la 
piscino o no? Agrairiem una comissió especial per parlar de la concessió de la piscina coberta 
per: Poder estudiar el que es va signar, els costos anuals i la resolució, ja que a part de les 
pèrdues acumulades hi ha les  despeses que s´ha fet des de la seva construcció a l´any 2009, 
incrementat i molt l´inverssió que s’afageix al cost molt elevat de la piscina, valorat en 
aproximadament 120.000€ anuals. Nosaltres estem molt a favor de l’equipament, però 
pensem que els costos s´han de comprovar i revisar; consultant alguna de les  piscines 
cobertes de l’entorn, que tenen menys abonats i paguen totes les despeses, cobreixent 
despeses. Considerin la petició de la comissio especial per aquest tema. 
 
Intervé Josep Arisa: El tema de la piscina com vostè molt bé diu és un tema complexa i 
complicat. Complicat en sí perquè és una gestió dura de seguir. No sé si aquesta setmana o la 
vinent tornarem a fer una altra valoració de la gestió d’aquest any, tot i que els haig de dir que 
hi estem molt a sobre, hem engegat alguns temes per estar més al cas, però aquí hi ha temes 
complicats, com el que és inversió, manteniment, i passem del tema que per uns és inversió i 
pels altres manteniment, uns van a càrrec de l’Ajuntament i els altres van a càrrec de la 
concessió, i aquí anem fent una lluina. De totes maneres, els haig de dir que és una inversió 
que val molts cèntims, mantenir una piscina coberta val molts cèntims a tots els municipis i 
preguem a Déu que no hi hagui cap poble del voltant que li concedeixin una piscina coberta 
perquè tindrem problemes de veritat, nosaltres i ells, perquè val molts cèntims mantenir-la. 
Però dit això, si que estem engegant coses per tenir més control sobre la piscina, perquè jo 
penso que cal tenir més control sobre la piscina. Els hi faré saber, en breu els podré explicar 
coses.  
 
Intervé Dolors Calm: A veure sí fem aquesta Comissió i que sigui veritat.  
 
Víctor Barquer intervé: Per qué és molt dur fer el seguiment de la piscina? 
 
Intervé Josep Arisa: Jo entenc i vostè ha d’entendre i tots ho hem d’entendre que qui ha posat 
cèntims aquí per conseguir una concessió és un negoci per guanyar calés; un negoci ha de 
complir unes clàusules, unes condicions i tots hi estem d’acord, però jo li dic que és dur 
perquè és una empresa que està posada per guanyar calés i l’Ajuntament ha de mirar que 
donin un servei (inadmissible) i en aquest termes a vegades s’allunyen una mica del terreny de 
joc, no és tan fàcil. 
 
Víctor Barquer intervé: Jo entenc que si les clàusules estan clares no hi ha d’haver més 
problemes. Les interpretacions, en funció de que són interpretacions. 
 
Intervé Josep Arisa: Interpretacions en funció per exemple del que li he dit abans, el que podia 
ser una millora de conservació amb una inversió, una amortització dels cèntims que s’hi ha 
posat, els amortitzem ara, més endavant o mica a mica. Són coses que no és tan fàcil de dir, és 
així perquè hi ha un Plec de clàusules però sempre hi ha alguna cosa d’interpretació. 
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Víctor Barquer intervé: Clar, però a partir d’aquí després del que jo també em vaig estar 
mirant la conclusió que treus és que d’alguna manera som nosaltres els que estem d’alguna 
manera subvencionant, donant peixet a aquesta gent, perquè teòricament no acaben de fer els 
números, doncs, les coses s’haurien de parlar. 

Josep Arisa intervé: I se’n parla! Se’n parla molt, hi ha moltes reunions amb ells, havien de 
venir aquesta setmana, no ha pogut sé, havia de venir el gerent, aquest no ha pogut venir per 
un problema greu, són coses que es van treballant, hem posat en marxa diferent coses que ara 
no puc dir però que us les explicaré quan ho tinguem més lligat. 

Intervé Víctor Barquer: Aquesta gent no gestionen una sola piscina, en gestionen vàries. Per 
tant, a partir d’aquesta història treballen amb una econòmia d’escala;  jo ho vaig estar mirant i 
s’hi havia d’aprofundir, però no ho vaig veure gens clar. 

Josep Arisa intervé: El que vostè no va veure clar i jo li veig és que si fos una cosa greu i tan 
greu, la intervèncio de la Secretaria i dels tècnics ho hauria detectat ràpid. El que passa que 
s’han de fer moltes millores, perquè jo també crec que s’han de fer millores i tenir més control 
sobre la piscina i això és el que hem engegat ara.  

Intervé l’alcalde: Moltes gràcies. 

Pren la paraula Josep Lluís Bergés, secretari general de l’Ajuntament: És que hi ha una 
confusió, aquest 70.622,96 euros és que des de l’inici l’Ajuntament no accepta que això vagi a 
pèrdues perquè és una mancança d’inversió i, per tant, el que fa l’Ajuntament una vegada 
vistes les auditories presentades, que això no vagi com a pèrdues. Les pèrdues any rere any no 
són de molta quantia, però n’hi ha.  

Intervé l’alcalde: Moltes gràcies. Vostès tenen alguna cosa més? 

Alfons Giol intervé: Una pregunta, el tema de l’equilibri de les concessions és una batalla, ja 
us planyo. En tot cas, a veure, hem vist que s’ha posat en marxa un procés participatiu pel 
tema de l’Administració electrònica, ara vull deixar de banda l’esforç considerable que segur 
que estan fent els serveis de secretaria i jurídics de l’Ajuntament pel que fa aquesta 
ordenança, que ha d’establir les relacions electròniques dels centellencs i centellenques amb 
l’Ajuntament. Però esculteu, ara secretari fes veure que no em sents, això és una obligació 
legal des de l’octubre de 2016, eh! I, per tant, l’Administració electrònica hores d’ara ja 
hauria d’estar en marxa amb independència del que digui l’ordenança respecte la relació entre 
els administrats i l’Ajuntament, hi ha una sèrie de normes que estan dient exactament que és 
el que hem de fer i, per tant, la pregunta és molt concreta, és a dir, en quin moment 
l’Ajuntament tindrà el seu gestor d’expedients posat en marxa, en quin moment tindrem un 
registres d’entrades i de sortides electrònic que ens permeti tenir constància des del punt de 
vista de les noves tecnològies del que és el que entra i surt de l’Ajuntament, des de quin 
moment tindrem la possibilitat de notificar electrònicament i això em fa l’efecte que no fa 
gràcia, això és una cosa que és una obligació que tots hauriem de tenir sobre la taula en 
aquests moments, en quin moment aquests regidors tindrem les notificacions de les nostres 
convocatòries a través dels dispositius mòbils, etc, etc. Tota aquesta cosa que ja està en 
marxa, igual que la pàgina web, que se’ns està dient que es renovarà però continua sent una 
pàgina web d’aquelles de..., bueno, no la calificarem, eh! Com que sabem que s’hi està 
treballant suposem que qualsevol hora veurem un canvi notable en aquesta pàgina web, però 
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en tot cas el que sí volem dir és: Lluem, evidentment, la feina que s’està fent per posar en 
marxa aquesta ordenança, però ens agradaria saber també quines mesures s’entan 
implementant, tota vegada que ja hi ha una persona contractada específica per posar en marxa 
tot aquest procés, perquè a part de discutir quines seran les relacions a través d’una ordenança 
i el procés de participació que tampoc el vull qualificar, doncs, puguem tenir en marxar allò 
que la llei diu que ja hauriem de tenir en marxa. Moltes gràcies. 

L’alcalde intervé: Bé. Nosaltres treballem amb l’objectiu de l’1 de gener de l’any que ve. El 
que passa que això parlar-ho així és fàcil, molt fàcil, i posar-ho en marxa és molt complex. I 
és molt complex perquè hi intervé molta gent i, per tant, tothom s’ha de creure aquest 
projecte. Per tant, no és casualitat que els ajuntament que ho tenen en marxa estarien en el dit 
d’una mà, per tant, aquí no és fàcil. Nosaltres ens hem fixat un objectiu, també val a dir que 
s’ha d’encertar, no hi ha tant gestors d’expedients, per exemple la Diputació encara no en té, 
la Diputació de Barcelona que és pionera en moltíssimes coses, en aquest moment no ho té 
clar, la Diptuació de Girona en té un altre, ara n’ha sortit un altre que hi ha alguns consells 
comarcals que l’han implentat, doncs bé nosaltres en farem servir un altre. Un altre, que tant 
el tècnic que hem contractat, evidenment que hi ha d’haver un tècnic perquè sinó aixó no 
funciona, i, per tant, hem contractat un tècnic informàtic; el secretari, és evidentment qui ha 
de valorar tot aquest procés, que és el que està fent, estan treballant conjuntament i els serveis 
tècnics de l’Ajuntament també hi estàn treballant. És evident que quan tot això estigui posat 
en marxa aleshores serà quan es començarà a implementar a totes les àrees i a tots els 
departaments de l’Ajuntament, però no és una cosa fàcil i com que no és una cosa fàcil perquè 
estem parlant de documents públics i que tenen una privacitat i, per tant, tot això s’ha 
d’assegurar. Nosaltres penso que estem en la línia correcta per tal que sí tot va correctament 
pel gener començariem a caminar. És exactament igual, vòste deixa anar coses així, vostè 
després diu que no ho qualifica , però ja ho ha deixat anar, és exàctament igual com el tema de 
la pàgina web, per vosaltres aquesta pàgina web semblarà el que semblarà però ens la varen 
valorar 86 sobre 100, per tant, tant i tant malament no deu estar. Per tant, vull dir, que ara 
estem fent el canvi, hi ha tot el tema de la gestió informàtica i perquè tot quadri evidentment 
que s’ha atresat una mica perquè no ens trobem que posem la pàgina web en funcionament i 
que ens digueu això ens grinyola per aquí, per tant, és un canvi absolut de l’Administració, és 
un canvi que evidentment si ha d’anar perquè és el futur, però com que aquest canvi és de 
tanta transcendència nosaltres primer hem contractat un tècnic, especialista en gestor 
d’expedients; segona, secretaria ha liderat tot aquest projecte, perquè penso que és la persona 
que ho ha de liderar; és l’Administració que ha de tenir una eina que tots els treballadors de la 
casa se la sentin seva i l’utilitzain com a seva. Per tant, nosaltres penso que estem entrant en 
aquest bon camí i segur que si res no falla pel gener començarem a caminar.  

Alfons Giol intervé: Agrait per les explicacions. Moltes gràcies.  

Intervé Dolors Calm: El dia 20 de juliol, vàrem veure al facebook que l’Ajuntament obria un 
procés de participació ciutadana referent a la implantació de la seu electrònica. En Comissió 
de govern ens diuen que és una consulta pública. tant en processos de participació com en 
consultes es demana la opinió dels ciutadans, hem de dir que ens va sorprendre tenint en 
compte que aquesta implantació ve donada per llei i per tant poc s’hi pot participar o debatre. 
Parlar de participació ciutadana o de consulta no ens sembla el més adequat en aquest cas, el 
que és, i ens sembla molt correcte, és un sondeig de les inquietuds o mancances d’informació 
que poden tenir les empreses, entitats o persones que l’hagin de fer servir, per detectar quines 
ajudes es poden oferir des de l’Ajuntament per fer més fàcil la transició cap a aquesta nova 
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manera de comunicar-se amb l’administració. Demanem que les coses s’anomenin pel seu 
nom i es comuniquin bé per no confondre a la població. 
 
L’alcalde intervé: Bé. És fa aquesta perquè s’ha de fer, estem obligat a fer-ho. Per tant, la 
mateixa llei que vostè implora ens diu que hem de fer això, ho dic perquè ho tinguem clar.  
 
Intervé Margarita Prims: Un parell de precs. Del tema de processos participatius, és veritat 
que potser aquesta paraula l’estem desgastant una mica, ja que és important i ara tot sembla 
que són processos participatius, fem-los, però fem-los bé i fer-los participatius. I volem parlar 
precisament del procés participatiu per la Renovació del compromís ambiental i el nostre prec 
és: D’entrada ens felicitem per les cinc sessions que es van fer, amb les vint-i-quatre persones 
que hi van fer aportacions de forma presencial i telemàtica i de la feina tècnica que es va 
portar a terme al llarg d’aquestes sessions. El nostre prec, donat que ens sembla que es va 
convocar, els regidors ho vàrem saber pels cartells que hi havia penjats al poble, i ens en 
vàrem assabentar tard, ens sembla que la informació va circular tard i n’hi va haver poca, això 
ja ho vàrem parlar en el seu moment. El nostre prec és si us plau quan es facin processos 
d’aquests que són pel compromís ambiental, tema que vostès saben que nosaltres hi estem 
treballant i que ens interessa, faci’ns-ho arribar amb una miqueta de temps perquè ens ho 
puguem marcar a l’agenda. Aquest és el nostre prec.  
 
Neus Verdaguer: Jo si no ho tinc malentès quan vàrem estar parlant amb el tècnic, els papers 
que vàrem posar se us va enviar a tots per correus, es va trucar a la Rosa. 
 
Margarita Prims intervé: Quan es va trucar a la Rosa ja havia començat, ja era la segona 
setmana. Nosaltres els regidors ens en vàrem assabentar perquè ho vàrem mirar a la pàgina 
web i a la biblioteca. 
 
Intervé Neus Verdaguer: Llavors ho vàrem allargar dues setmanes més. En principi, ho vàrem 
enviar a les AMPES, a les escoles, en alguns que semblaven interessat i que potser no se 
n’havien assabentat els vàrem trucar personalment, jo crec que ho vàrem fer bé. Es clar totes 
les coses sempre es poden fer millor. 
 
Margarita Prim intervé: Però quan és un procés participatiu com és el tema del medi ambient, 
que nosaltres tenim una regidora que s’hi dedica i que no va poder venir en moltes sessions, 
doncs, ens sap greu perquè veiem que es fa molt bona feina a nivell tècnic i un bon 
compromís tècnic, però a nivell polític creiem que ens hem de comprometre’ns, 
comprometre’ns també vol dir que les coses s’ha de preparar amb temps perquè la 
participació sigui millor i si és un procés participatiu, enhorabona, molt bé, però també s’han 
de preparar els processos participatius. 
 
Neus Verdaguer intervé: Crec que la gent que va anar allà va treballar moltíssim i s’han fet 
moltes coses molt bé, precisament la setmana del vint de setembre ho presentarem a tothom 
per ensenyar tot el que s’ha treballat. 
 
Margarita Prims intervé: Ho agraïm. 
 
Neus Verdaguer intervé: Dies perquè vagi bé a tothom, el primer horari el vàrem fer a les set, 
després el vàrem fer a les vuit perquè pogués venir més gent. 

mailto:centelles@diba.cat�


 
 

 
 

 

29 
 

Ajuntament  
de Centelles 

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

 
Margarita Prims intervé: Nosaltres no estem pregant això, estem pregant que s’informi amb 
més temps i que es pugui preparar millor i per cert aquesta proposta per tal que es faci una 
presentació pública la varen fer els membres d’ARAJUNTS i agraïm que sigui així. 
 
Neus Verdaguer intervé: Jo no dubto que vosaltres ho diguéssiu, però nosaltres també ja 
teníem intenció. L’Ajuntament ja tenia la intenció de presentar-ho un cop ho tinguéssim tot 
fet. Tu saps que tenim un tècnic que val molt per tot això i la seva idea ja era aquesta, que 
vosaltres ho acabéssiu de reiterar, doncs, ho trobo perfecte. 
 
Intervé Margarita Prim: Millor, millor, entre tots ho farem tot. 
 
L’alcalde intervé: Mot bé. Vostè, si us plau. 
 
Dolors Calm intervé: Agrairiem a la regidora Cristina Ciudad si ens pogués explicar com 
funcionen les activitats d’estiu que es promouen des del Pipa, sabem que són per joves de 12  
a 17 anys i sabem també les activitats que si fan, també que són gratuïtes, ja que tot està a la 
web del Punt Jove. El que voldríem saber és quins criteris s’apliquen a les inscripcions, com 
per expemple, Si es té en compte prioritzar a les persones que no tenen mitjans per fer front al 
cost d’altres activitats. Si la mateixa persona pot triar més d’una activitat. Tenim constància 
que són grups reduïts, de 18 a 20 joves, i que hi ha força gent que no ha pogut apuntar-se. Ens 
consta que hi ha forces joves de Centelles que s’apunten a activitats dels pobles del costat 
perquè hi ha més oferta o bé hi han dedicat més recursos.També ens agraderia saber quin 
pressupsot s’ha dedicat a aquestes activitats. 

Cristina Ciudad intervé: Bé. Crec que hi ha hagut una petita confusió. No són activitats del 
PIPA sinó de l’Espai jove. 

Dolors Calm: Pot ser. 

Cristina Ciudad. D’acord. En l’Espai jove cada any s’ha fet el juliol jove que es coneix així. 
Es tracta d’una sèrie d’activitats que com molt bé has dit es fan en grups reduïts, més que res 
per poder fer aquest treball de manera eficient i també pel fet que és la persona de l’Espai jove 
la que s’encarrega de monitoritzar aquest grup juntament amb la persona responsable del 
taller o de l’activitat que es fa. En quan a la prioritat d’inscripció òbviament es tenen en 
compte les persones que habitualment van a l’Espai jove, que sap que es un espai compartit 
entre joventut i serveis socials i, per tant, els criteris són els que es segueixen durant tot l’any. 
Reiterar que el fet que siguin grups reduïts es just per aquest fet i que s’intenta donar prioritat 
als joves que creiem que es poden beneficiar més d’aquesta activitat  i que realment són els 
que no tenen mitjans per beneficiar-se d’una altra activitat. Per tant, creiem que és adient que 
puguin gaudir d’aquestes. 
 
Dolors Calm intervé: Està limitat el número de tallers als quals es poden apuntar. 
 
Intervé Cristina Ciudad: No, en principi es poden apuntar a varis dels tallers que es fan. Vull 
dir depenent de la disponibilitat que tinguin ells i evidentment dels que vulguin apuntar-se. 
 
Dolors Calm: El pressupost. 
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Dolors Calm: Ho he de consultar per saber-ho exactament. 
 
L’alcalde intervé: Més coses. Vostès. 
 
Intervé Miquel Àngel Alabart: Tenien un prec a nivell tècnic. Tota la documentació que se’ns 
passa a nosaltres se’ns passa normalment escanejada o sigui en PDF, però són PDF que són 
imatges per tant en aquest textos no si poden fer cerques, entenem que és perquè segurament 
porten segells, signatures, per tant han d’estar escanejats i cap problema que se’ns enviï 
d’aquesta manera però a més a més demanaríem que se’ns envies en format PDF convertit 
directament des del word, ja que aleshores es poden treballar els textos, sinó és el que estem 
dient de l’Administració electrònica al final anirem amb boli. I concretament, a més a més, hi 
ha una altre tema amb això que és el tema de l’accessibilitat, perquè aquest documents alguns 
d’ells com l’Ordre del dia del Ple són públics, han de ser públics i ho són, però són amb el 
mateix format que se’ns han enviat a nosaltres per tant no són accessibles a persones amb 
visibilitat reduïda, per la mateixa raó perquè els PDF que són convertits des de word si que 
permeten aquesta accessibilitat però no els altres. A banda del tema de l’accessibilitat amb 
documenta públics, si volen més informació en tenim més de com s’hauria de fer a nivell 
tècnic, però crec que seria important perquè hi ha persones que no poden consultar l’Ordre del 
dia dels plens perquè no són accessibles.  
 
L’alcalde intervé: Molt bé, moltes gràcies. 
 
Dolors Calm intervé: Tornem a estar altra vegada sense resultats de les analítiques des de 
març, de veritat que no entenem que amb una cosa tan i tan seriosa com la salut dels 
centellencs i centellenques, amb les vegades i vegades que hem tret el tema no siguin capaços 
de tenir les analítiques al dia i que estiguin controlades des de l´Ajuntament perquè aquestes 
arribin al moment de tenir els resultats. Esperem no tenir la sorpresa que tornin a sortir 
alterades, perquè això ja seria del tot inadmissible. 
 
Intervé l’alcalde: Qui té les analítiques, qui les ha de tenir i qui les té i les ha de tenir al dia es 
qui té la responsabilitat que l’aigua crua i que l’aigua de boca tingui totes les garanties i 
aquesta és Sanitat. Per tant, segur que aquells organismes que tenen la responsabilitat de 
mantenir les garanties sanitàries cobertes tenen tota la informació en tot el moment. Altra cosa 
és que aquestes se’ns passen a nosaltres i les passem per Junta de govern, però el que vostè té 
és una informació, la qual té tot el dret de tenir-la. El que no té és la garantia, ja que hi ha un 
organisme públic que és qui té la responsabilitat. I sempre que hi ha hagut alguna cosa ella ha 
manifestat els seus inconvenients o les millores a fer per tal que això es rectifiqui. Per tant, jo 
penso que una cosa és una cosa i l’altra és una altra. Vostè té tot el dret a tenir tota la 
informació, el que passa que un cop la documentació ha passat per Junta de govern es quan es 
tramita, i l’altra cosa és les garanties sanitàries de l’aigua que les té totes i que els organismes 
que tenen l’obligació de tenir-ne un control així ho avalen 
 
Dolors Calm intervé: Vostè sap molt bé que hi ha moments en els quals ens a costat molt tenir 
les analítiques, al final hi ha (inaudible). Aquests espero que no sigui el cas, però penso que 
no es tant demanar tenir la informació al dia amb els mitjans electrònics que tenim tots, que és 
penjar uns resultats amb una web, no es poden ensenyar sinó han passat per Junta, és que no 
ho entenc. La veritat, és difícil d’entendre. 
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L’alcalde intervé: Moltes gràcies. Més coses, si us plau. 
 
Dolors Calm intervé. Jo tinc tres precs: Un prec, que ja l´hem fet en més d’una ocasió, 
agrairem facin un repàs dels miralls a les cantonades de diferents carrers  on no es pot veure si  
venen cotxes, més que res, primer per evitar accidents i segon les reclamacions que se’n 
poden derivar. També agrairíem que valoressin col·locar-ne un de nou al camí de can Vivet al 
primer revolt, ja que és molt tancat i no passen dos cotxes. Un altre prec, ja saben que el 
nostre grup hem  presentat  al·legacions sobre les obres dels carrers Collsuspina i Font 
Calenta, això per cert com sempre les desestimen i ens contesten pomes per peres,  però si els 
voldríem fer un prec sobre aquest tema, al carrer Collsuspina, al mig del carrer hi ha una font, 
han pensat que tenint una escola de tallers d´art es podria millorar i enriquir la font i de pas el 
carrer, ara que el farem nou? 
 
L’alcalde intervé: Però no té res a veure amb les obres, una cosa són les obres i l’altra que un 
grup de persones facin una millora en aquesta font. Val a dir que aquesta font està inserida en 
una propietat privada i en tot cas ens hem de posar d’acord amb la propietat privada. 
 
Dolors Calm intervé: I un últim prec: Els demanaria que l'equip de govern valori molt 
acuradament i atengui les al·legacions presentades pels veïns de Sant Pau, ja que ens semblen 
al·legacions que poden abaratir molt la urbanització i creiem que són molt assenyades i fetes 
amb molt de sentit comú. Atendre aquestes al·legacions és un bé per Sant Pau i de tots els 
centellencs.   
 
L’alcalde intervé: Escolti’m aquí s’ha de complir una normativa i a més de complir una 
normativa, diguéssim hi ha uns tècnics que són els que valoren, no és una qüestió política, 
aquí es va decidir fer unes obres ja s’ha abaratit molt i, per tant, els tècnics decidiran 
finalment quines al·legacions s’admeten i quines no, o si se’n admeten una o cap, això ho 
determinaran els tècnics perquè és una feina purament tècnica. Moltíssimes gràcies, s’acaba el 
Ple ordinari. 
 
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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