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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE 
 
Identificació de la sessió 
 
Número: 2016/7 
Caràcter: ordinària 
Data: 28 de juliol de 2016 
Horari: de 21:00 a 22:59 
Lloc: sala de Plens de l’Ajuntament 
 
Assistents 
Miquel Arisa Coma, alcalde president, PSC-CP 
Josep Paré Aregall, regidor, PSC-CP 
Cristina Ciudad Fernández, regidora, PSC-CP 
Antonio Castells Preseguer, regidor PSC-CP 
Neus Verdaguer Paré, regidora, PSC-CP 
Josep Arisa Argemí, regidor, PSC-CP 
Xavier Serra Mas, regidor, PSC-CP 
Alfons Giol i Amich, regidor, ARAJUNTS-AM 
Margarita Prims i Damas, regidora, ARAJUNTS-AM 
Víctor Barquer i Cruz, regidor, ARAJUNTS-AM 
Miquel Àngel Alabart i Saludes, regidor, ARAJUNTS-AM 
Rosa Puig i Moré, regidora, ARAJUNTS-AM 
Dolors Calm Morera, regidora, CiU 
 
Josep Lluís Bergés Collado, secretari general. 
  
1. APROVAR, SI ESCAU, ELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
ANTERIORS (26 DE MAIG DE 2016 I 30 DE MAIG DE 2016)    
 
Intervé Miquel Arisa, alcalde president: Iniciarem la sessió aprovant l’acta anterior, hi ha 
alguna cosa a dir? 
 
Pren la paraula Alfons Giol, portaveu del grup polític municipal ARAJUNTS-AM: Una 
intervenció respecte a l’aprovació de les dues actes que es proposen. Bona nit a tothom i 
moltes gràcies Sr. alcalde. El grup municipal d’ARAJUNTS per Centelles votarà a favor de 
l’aprovació de les actes de les dues sessions anteriors agraint l’esforç que deu haver comportat 
la confecció de la del dia 26 de maig atès que suposava un canvi en la forma de redacció 
d’aquests documents per part dels serveis de la secretaria municipal. Al mateix temps volem 
fer constar i així ho llegim i ho lliurem al Sr. Secretari perquè la transcripció no sigui tan 
dificultosa que: 
1.- Ens sap greu la transcripció literal dels debats del ple municipal. Des d’un primer moment 
vam fer saber que l’objectiu, en demanar la gravació de l’audio dels plens, era que la 
secretaria municipal disposés d’un suport auxiliar amb l’únic objecte de que  ajudés a resoldre 
dubtes en el cas puntual de les discrepàncies en el recull de les diverses intervencions que, en 
el comú dels cassos i sempre hem manifestat respectant el treball de la secretaria municipal, 
eren ben recollides per la forma de redacció anterior. 
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2.- Que, en conseqüència, sol·licitem a l’equip de govern que retorni al format anterior que 
era plausible, segons el nostre entendre, deixant la gravació com a complement per resoldre  
discrepàncies, quan n’hi hagi, i així es posi de manifest en Junta de Portaveus que se celebra 
el dilluns previ al ple permetent així que s’esmeni a l’esborrany definitiu que s’ofereix al ple 
per la seva aprovació. 
3.- Que s’alliberi als serveis administratius del deure de transcriure literalment les nostres 
intervencions i, com a contraprestació, ens comprometem  a lliurar les nostres intervencions 
principals de forma escrita per tal de facilitar la redacció de les actes fent constar també que, 
en el debat espontani que sovint sorgeix en el debat dels punts de l’ordre del dia, procurarem 
ser més concisos i clars per tal de que la transcripció del resum de les intervencions sigui fàcil 
de recollir a les actes en la forma resumida amb que s’ha fet sempre.  
D’aquesta manera i pel que fa al nostre grup no es perdrà el temps innecessàriament 
transcrivint debats complexos, s’aclarirà el temps d’intervencions i les actes tindran el valor 
de seguiment imprescindible que les fa útils. 
4.- Finalment, i pel que fa a la gravació en vídeo de les sessions plenàries, acceptem la 
proposta de prova pilot que ha tingut el fet d’esperar fins a l’aprovació de l’acta anterior 
segons proposta de l’alcaldia que el Sr. Josep Paré va explicar en Junta de Portaveus i 
demanem respectuosament que, a partir de la sessió ordinària del setembre, es revisi aquesta 
decisió i l’arxiu d’imatges es pengi al web municipal des de l’endemà de la sessió si és que 
s’ha pogut comprovar el correcte funcionament del sistema en aquestes dues sessions que 
haurem fet, comprovant que això funciona correctament. Només d’aquesta manera 
s’aconseguirà l’objectiu de la proposta i que tots compartim i és el de millorar l’accés als 
plens municipals per part de tots els centellencs i centellenques procurant la transparència i 
participació de tots i totes en l’actuació municipal. Moltes gràcies. 
 
Pren la paraula Dolors Clam, portaveu del grup polític municipal CiU: Sí, aprovem les actes. 
Però fem la demanda que pengin les actes en un breu període de temps. Ja que ens ha costat 
tant poder gravar-ho, almenys facin aquest exercici de transparència. Per altra banda, 
actualment existeix la tecnologia que permet gestionar i donar validesa legal a les sessions 
gravades, transcrivint-les en les actes corresponents, mitjançant sistemes totalment 
estandarditzats i que ja fa temps que fan servir altres ajuntaments, de manera que es reflexa en 
les actes en paper, els acords presos i s’estalvia la feixuga feina de fer la transcripció per part 
d’una empleada municipal. Tornem a reiterar, aquí i ara, que una vegada s’hagi revisat que el 
Ple ha estat ben gravat es pengi a la pàgina web de l’Ajuntament. No esperem a què es faci un 
altre Ple. Aquí no hi ha res per aprovar, ja que les cintes han de sortir tal qual ens agradem o 
no. 
 
Intervé l’alcalde: Moltíssimes gràcies, pel que fa a les intervencions el Sr. Josep Paré ja va 
manifestar la seva opinió en la Junta de Portaveus i nosaltres no tenim cap inconvenient però 
com totes les coses de la vida s’han de provar, s’han de posar en marxa i no es serà ni més ni 
menys transparent si les coses un cop provades tothom té la mateixa manera d’entendre-les i 
així tindrà la mateixa manera de poder verbalitzar les seves intervencions per tal que siguin 
ben gravades i que es puguin escoltar. És aquest l’únic motiu i per tant en la mesura que 
tothom vagi prenent aquesta consciència, doncs aleshores, no hi haurà cap inconvenient, 
penso que de tot se n’ha d’aprendre en aquesta vida. Dit això, passarem a l’aprovació 
d’aquesta acta i demanarem als assistents al Ple, regidors i regidores, vots a favor? Si us plau. 
Moltes gràcies, queda aprovada. 
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Intervé Alfons Giol: Recordo que es tracta de dues actes. 
 
Intervé l’alcalde: Les dues queden aprovades; en definitiva, l’altra és possiblement que una 
màquina ens va donar uns noms per tal de fer la feina demogràfica d’intervenció. 
 
Demana la paraula el secretari, Josep Lluís Bergés i Collado: Dono fe que s’han aprovat les 
dues actes, de 26 de maig de 2016 i 30 de maig de 2016, per unanimitat. 
 
2. APROVAR, SI ESCAU, EL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE 
L’AJUNTAMENT, EL DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL RESIDENCIA 
SANT GABRIEL, EL DE L’ELECTRADISTRIBUCIÓ CENTELLES, SLU I EL DE 
L’ELECTRACOMERCIAL CENTELLES, SLU, EXERCICI 2015 
 
Vist el dictamen de la Comissió Especial de Comptes, de 18 de juliol de 2016, que es 
transcriu literalment: 
  
“Resulta que la Comissió Especial de Comptes, en sessió del dia 9 de juny de 2016, va 
informar favorablement el Compte general de l’exercici 2015, 
Amb els vots favorables de: 
Josep Paré Aregall, Xavier Serra Mas, Cristina Ciudad Fernández i Neus Verdaguer Paré. 
I els vots en contra de: 
Alfons Giol Amich i Victor Barquer Cruz (que manifesten que ho fan per la falta de presència 
d’un tècnic a la reunió de la comissió i perquè l’accés a la informació no és tal com ells ho 
hauries volgut) i Dolors Calm Morera (que manifesta que se li ha donat la documentació, però 
no està d’acord amb els comptes). 
 
Atès que el Compte general s’ha exposat al públic pel termini de quinze dies i vuit més, 
mitjançant un anunci al BOP, de 13 de juny de 2016, i durant aquest termini no s’han 
presentat reclamacions, objeccions o observacions. 
 
Vista la Memòria i el Compte general corresponent a l’exercici 2015, 
 
Segons l’informe emès per la Intervenció municipal, de 7 de juny de 2016. 
 
Vist el Compte general que correspon a l’exercici 2015 i els documents que el justifiquen, els 
quals estan conformes amb els llibres de comptabilitat, i consultats els antecedents 
documentals que s’han cregut convenients per tal d’emetre un dictamen d’acord amb el que 
disposa la legislació següent: article 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; les regles 50 i 51 de 
l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model 
normal de comptabilitat local. 
 
D’acord amb la Regla 49 de l’Ordre esmentada al paràgraf anterior, l’aprovació del Compte 
general és un acte essencial per a la seva fiscalització a través dels òrgans de control externs, 
que no requereix conformitat amb les actuacions que aquesta conté ni genera cap 
responsabilitat. 
 
Per tot el que s’ha exposat, s’eleva al Ple de la corporació la següent proposta d’acord: 
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Primer. Aprovar els Comptes i els Estats que formen part del Compte general de l’exercici 
2015, així com els seus annexes, presentats d’acord amb l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de 
setembre, pel qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local i que està 
integrada: 
 
- Pel Compte de la pròpia entitat 
- Els organismes autònoms: 

Residència Sant Gabriel 
- Les societats mercantils de capital íntegrament municipal:  
 Electradistribució Centelles, SLU 
 Electracomercial Centelles, SLU 
 
Segon. Donar compte de l’aprovació del Compte general exercici 2015 a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya i al Tribunal de Comptes amb la signatura i amb la documentació que 
estableix la normativa.” 
 
L'Ajuntament en Ple, per majoria absoluta, la qual cosa suposa set vots favorables i sis vots en 
contra (del representant d’ARAJUNTS-AM, Alfons Giol i Amich, Víctor Barquer i Cruz, 
Miquel Àngel Alabart i Saludes, Rosa Puig i Moré i Margarita Prims i Damas i de la 
representant de CiU Dolors Calm i Morera) dels tretze membres que formen la corporació 
municipal, va adoptar els següents acords: 
 
Primer. Aprovar els Comptes i els Estats que formen part del Compte general de l’exercici 
2015, així com els seus annexes, presentats d’acord amb l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de 
setembre, pel qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local i que està 
integrada: 

- Pel Compte de la pròpia entitat 
- Els organismes autònoms: 

Residència Sant Gabriel 
- Les societats mercantils de capital íntegrament municipal:  
 Electradistribució Centelles, SLU 
 Electracomercial Centelles, SLU 
 

Segon. Donar compte de l’aprovació del Compte general exercici 2015 a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya i al Tribunal de Comptes amb la signatura i amb la documentació que 
estableix la normativa. 

En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 

Pren la paraula Josep Paré, regidor d’Hisenda: Bona nit. Ja vaig comentar a la Comissió 
Especial de Comptes del primer dia on es va aprovar inicialment l’exposició pública, com en 
la Comissió que es va fer el passat dilluns, que no hi ha hagut cap tipus d’al·legació i que tot 
ha seguit el seu tràmit corresponent. Pel que fa al compte general, hi ha dos aspectes 
importants: Un és el de la fiscalització externa i per tant el que es fa amb el Compte General 
és que tot el que s’ha executat al llarg de l’any 2015 es pugui rendir compte a les altres 
administracions perquè ho fiscalitzi; per tant, crec que aquest és un tema que ha de quedar clar 
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i que és important. Per altra banda, com es va dir a la Comissió, agrair la feina tècnica, ja que 
crec que a diferència de la liquidació, que sí que mostra més una gestió política, en aquest cas 
el que fa el Compte General es recollir tota la documentació, des de les actes d’arqueig fins la 
liquidació de cada partida, i per tant amb l’estructura econòmica que tenim i l’esforç que han 
fet els tècnics des de la seva imparcialitat crec que el Compte no hauria de suposar cap 
problema per ser aprovat, ja que no té més importància que la que he comentat. No obstant 
això, i per destacar un parell de dades econòmiques m’agradaria posar en evidència que tant 
les empreses electres com l’organisme autònom de la residència, totes tres empreses han 
presentat beneficis, l’endeutament i l’estalvi net del municipi és més que positiu, 
l’endeutament ronda el 3%. Com a curiositats, respecte el Pressupost de despeses, doncs 
destacar que l’execució d’aquest ha sigut del 80% i en canvi el 96% està tot pagat. Per contra, 
perquè vegin també com evoluciona l’economia local, i que crec que és un bon exemple del 
context econòmic en el què estem, el Pressupost d’ingressos s’ha executat en un 93%, per tant 
demostra que la manera de fer el Pressupost intenta ser molt realista i per contra els 
cobraments són el 87%. Si veuen les dades, veuran que estan capgirades i per tant mostra la 
importància de tenir un Ajuntament sanejat, permet fer front als serveis i als recursos, en 
definitiva al dinamisme d’aquesta vila. Finalment per presentar un parell de dades d’habitant, 
l’endeutament per habitant és de 123,46 euros i per contra el superàvit per habitant és de 124, 
49 euros. Per tant, vol dir que l’Ajuntament està més que sanejat, és una gestió de l’any 2015 i 
per tant crec que el fruit del mandat anterior l’Ajuntament està més que ben preparat per fer 
front als reptes del futur. 

Intervé Alfons Giol: Tal com vam avançar en Comissió de comptes ARAJUNTS per 
Centelles no votarà a favor de l’aprovació dels comptes i no ho farà perquè estiguem en 
desacord amb el seu contingut, eminentment, com acaba de dir el Sr. Paré, tècnic i, que no 
dubtem, que ha estat confeccionat pels serveis de la intervenció de fons municipal amb 
l’esforç i el coneixement habituals i d’acord amb les eines de seguiment de la comptabilitat 
municipal, de la Residència i de l’Electra, amb el rigor i el contingut necessaris per posar de 
manifest el desenvolupament de la gestió econòmica de tots els organismes. Les raons del 
nostre vot contrari són les següents: 
 
- A l’informe previ de la Comissió de Comptes se’ns va assegurar que no “hi hauria cap 
problema” per cedir a la informació respectant les nostres limitacions d’horari. Així vam 
demanar que la documentació, que sens dubte figura amb format digital, se’ns facilités per 
mail per poder-la estudiar. No la vam obtenir ni vam obtenir resposta a la petició formal que 
vam demanar que constés a l’acta d’aquella sessió preceptiva. 
 
- Vam demanar l’accés a l’acta d’aquesta primera Comissió amb caràcter previ a la 
consideració del dictamen i que se’n va assegurar que es  confeccionaria d’acord amb les 
nostres peticions i que, pel que sembla, no es van recollir per manca de secretaria de la 
Comissió. Segons vam poder comprovar aquesta acta no conté les nostres intervencions en la 
primera sessió de la Comissió de comptes preceptiva, la qual cosa no va ser obstacle perquè la 
signéssim per tal de no entorpir el procediment. 
 
- Se’ns va dir que “cap problema” per poder accedir a la documentació en horari de matins i 
per això suposàvem que, atès que els Comptes es podien aprovar fins al primers d’octubre, la 
informació pública dels mateixos s’estendria almenys alguns dies d’agost quan, per raó de les 
vacances dels regidors d’ARAJUNTS,  podem acudir en horari de matins a les oficines 
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municipals ja que els comptes es podia aprovar en la sessió ordinària de setembre. Al contrari, 
s’ha donat celeritat màxima al tràmit d’informació pública impedint l’accés sol·licitat d’acord 
amb els terminis del tràmit i amb unes condicions mínimes. 

En conseqüència i amb independència de l’aprovació dels comptes per part de la majoria del 
govern municipal , sol·licitem respectuosament que l’alcaldia habiliti uns quants matins del 
mes d’agost a fi de que els regidors del nostre Grup puguem consultar els comptes, treure’n 
les fotocòpies que calguin, i així poder acomplir amb la seva obligació de seguiment de 
l’acció municipal i amb independència de l’aprovació que avui es farà. Moltes gràcies. 
 
Intervé Josep Paré: De la seva intervenció només hi ha un aspecte que em sorprèn i 
precisament és el que vaig comentar a la primera Comissió Especial de Comptes, és que jo 
intentava recollir la seva intervenció i crec que en l’Acta que vostès han firmat, el resum que 
s’ha fet recull el que vostès deien, que bàsicament era qüestionar que no hi hagués un tècnic a 
la comissió quan en principi no és necessari i per altra banda, la manera a la que vostès volien 
accedir a la informació, el tipus de documentació que molta s’ha de treure de forma individual 
compte per compte no era possible i per tant es va deixar molt clar que quan vostès vinguessin 
a consultar el Compte General doncs podrien consultar l’Acta i consultar aquells elements que 
volguessin disposar-ne digitalment i per tant acotaria molt més la seva demanda; per exemple, 
un dels regidors del seu equip així ho va fer i no hi ha hagut cap problema perquè tingués la 
documentació. La meva sorpresa ha estat que amb tots els dies d’exposició pública, que són 
els que marca la normativa, i que són els que permeten que en el moment actual doncs s’hagi 
complert; per tant, puguem estar el mes de juliol amb tota l’exposició feta i amb el tràmit 
finalitzat. Per tant, si no s’ha accedit a la informació, suposo que cadascú tindrà els seus 
motius, és un expedient i per tant jo no crec que hi hagi cap problema perquè es pugui 
consultar durant el mes d’agost i en aquest sentit no hi ha d’haver cap problema com no hi ha 
cap problema en accedir a qualsevol cosa si es demana amb forma i correcció. 
 
Intervé Dolors Calm: Pel que fa la tancament dels comptes de l’Ajuntament, val a dir que és 
d’agrair l’informe fet per la Diputació que ens han facilitat, ja que fins ara mai se’ns havia 
proporcionat. Hem revisat l’informe. Tot són llums verdes (molt bé), però també volem fer 
referència a la nota (advertència) que es fa de l’anàlisi de l’execució, on es diu: que el 
Pressupost presenta un equilibri just, però suficient. Que cal millorar-lo en un futur per evitar 
riscos a l’execució. Caldria analitzar-lo més a fons, tenint en compte que Centelles és un 
municipi amb unes característiques especials, degut als ingressos provinents de les Electres. 
Dit això, i com hem anat reiterant en les diferents aprovacions de pressupostos el que no 
estem gens d’acord és amb: 
 
- Que no es fa casi cap planificació. No es fan estudis per saber que necessita realment 
Centelles, de manera que es fa gairebé tot sobre la marxa i moltes vegades depenent de 
subvencions. 
 
- Fem les festes que toquen i que hi ha determinades, en cap moment sembla que les repensin 
per donar-hi un impuls, ajustar costos o directament per suprimir-les si no aporten res al 
poble. Simplement es fan les que hi ha programades. 
 
- La despesa en publicitat i en els temps que estem, entenem que estan molt per damunt del 
que creiem s’haurien de gastar. 
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- No estem d’acord, com els hem dit un munt de vegades, de com es gestionen els preus 
(treballs) que donen a realitzar, treballs a hores innecessàries, incontrolades amb diferència de 
preus per les mateixes feines i sempre amb els mateixos industrials, sense donar oportunitats a 
tots els del poble. Comprant material i serveis fora del poble quan es poden donar a gent i 
industries del poble. 
 
Una clara constatació d’això és l’adjudicació de les obres del carrer de Sant Josep amb 
Diagonal. Vostès han convidat a tres empreses de fora del poble i cap del poble, això a 
nosaltres ens sembla inamissible. Falten inversions que tindrien que anar destinades a millorar 
serveis dels equipaments, serveis bàsics de qualitat, gestió dels serveis socials, invertir en 
eines per donar millors perspectives econòmiques i futures pel poble, inversions en formació 
de personal, equipaments suficients i estudiats. I sobretot, això hauria d’esser amb total 
transparència i participació de l’oposició. Entenem que l’informe de la Diputació, que no 
posem en dubte, està fet sobre els totals de les partides del pressupost i els seus resultats, no 
amb el desglossament i el destí dels diners. Amb tot això, el nostre grup com que no està 
d’acord en com es gestiona el pressupost, no els hi podem aprovar el Compte, tot hi que 
entenem que estan quadrats i ben presentats.  
 
Pel que fa referència a la residència Sant Gabriel, val a dir que en un principi no hi veiem res 
rellevant tret de com ja vàrem dir en el seu dia i repetidament, no estem d’acord amb les 
trampes al solitari per complir amb la regla de la despesa. Per tant, el nostre vot no pot ser 
favorable, tot hi que entenen que els comptes estan ben presentats. Fem una petició: Fora bo 
no tan sols participar en l’elaboració dels pressupostos de la residència sinó en poder conèixer 
a fons com es gestiona, i els problemes que hi ha per poder fer aportacions, així, entre tots, 
poder votar a favor. 
 
Mentre tant, no podem aprovar el que no en tenim coneixement i conscients que els comptes i 
les modificacions són producte del que ja hem dit anteriorment. Aprofitem per demanar una 
comissió¡ 
 
En referència a les companyies elèctriques, cal destacar que demanarem els balanços ampliats 
definitius perquè volem comprovar les modificacions de partides envers l’any anterior, any en 
que tenen unes reduccions importants dels costos, ja ens varen cridar l’atenció, costos que 
venien produïts per millores en comprar material que fins la data no s’havien gestionat, tot i 
que els resultats de l’electra havien anat baixant. 
 
Dit això: 
 
Pel que fa a l’Electradistribució, trobem a faltar un detall i un informe de com ha anat la 
compra d’energia mitjançant la cooperativa (demanat un munt de vegades) Suposem que 
l’increment de beneficis, és el resultat de la reducció de costos de l’any anterior que s’ha 
mantingut. Ens crida l’atenció, l’increment sobre l’any passat en la partida de deutors (clients) 
en un 7%. Per tant, no sabem a què corresponen i si en la partida de deutors hi ha quelcom a 
portar a pèrdues i de quina importància. Increment sobre l’any passat de més del doble en la 
partida de proveïdors a curt i llarg termini. Devem més, per què?  Deute de tres anys de 
598.526 euros, a què correspon? Són inversions o dividends no liquidats? I una altra 
consideració, amb unes reserves tant importants que té aquesta empresa, per què no es fa una 
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ampliació de capital? Quina intenció tenen per aquestes reserves? Com poden veure falta 
molta, molta informació per poder aprovar els comptes, cosa que ja és habitual en aquest 
equip de govern. 
 
En referència a l’Electracomercial, cal destacar que necessitarem ampliació d’informació 
perquè: 
 
Increment sobre l’any passat de deutors (clients) en un 18,6%, sobre un increment de vendes 
d’un 1,95, hi trobem una diferència important d’un sobre l’altre, i la partida de deutors si hi ha 
quelcom a portar a pèrdues i de quina importància, i tenint en compte que des de l’Ajuntament 
ja s’estan atenent rebuts de llum en quantitats significatives de les persones que no poden 
pagar. Comprovem que s’han recuperat 26.092 euros, però no ens especifiquen si era de la 
previsió pel 2015 o si està dins d’aquesta partida. No ens expliquen com està l instal·lació 
dels comptadors digitals. Quants queden per instal·lar? Tampoc ens expliquen com estan les 
inversions previstes i que es va pressupostar pel 2015. No dubtem que han mirat de gestionar-
ho bé, però com poden entendre necessitem més explicacions i més detallades per poder-ho 
aprovar. 
 
Per tant, els demanaríem que quan ens presenten els comptes ens adjuntessin informe de 
gestió fet per l’equip de govern, segurament així podríem valorar i aprovar els comptes. 
 
Intervé Josep Paré: Jo només li diré un aspecte i és que el fet que votin en contra del 
Pressupost per exemple i de l’execució que es faci no hauria de ser contradictori per votar a 
favor del Compte General; precisament perquè el votar a favor del Compte General el que es 
fa és votar a favor de la transparència i de la fiscalització externa i amb això vostès no estarien 
assumint o entrant en contradicció en possibles vots negatius que hagéssim fet al llarg de 
l’execució. Jo entenc que el que fem ara és garantir que tota la documentació està ben 
gestionada, que està a disposició, que es pot posar a disposició d’altres administracions 
perquè puguin veure la bona gestió pública que s’ha portat a terme i en tot cas en el moments 
de modificació del Pressupost o liquidació d’aquest es podrà entrar en el detall d’aquest 
aspectes, i amb els aspectes de les empreses, així es farà, s’han anat donant compte en 
diferents moments, cal destacar que el tema de la compra lliure és un tema de l’empresa 
comercialitzadora i per tant no hi ha problema com  no hi ha hagut problema anteriorment en 
donar el màxim d’informació, ja que són empreses que estan donant un servei importantíssim 
a la Vila i que com Ajuntament és un element importantíssim i un actiu que intentem 
preservar el màxim de bé.  
 
Intervé Dolors Calm: Jo només volia constatar que nosaltres així ho teníem entès això que ens 
diu dels comptes, llavors un bon dia ens va dir que no podíem dir res perquè s’havien aprovat 
els comptes, això se’ns va retreure aquí en un Ple, vol dir que des d’aquell moment que se’ns 
va retreure això, doncs, hem dit que si no aprovem els Pressupostos no aprovem els Comptes, 
perquè vàrem entendre que vostès deien que eren una mateixa cosa.  
 
Intervé Josep Paré: Doncs jo li dic que és un tema de fiscalització externa que no va vinculat 
en possibles vots que van vinculats en el Pressupost i per tant que ho tinguin present perquè el 
que s’està fent és un exercici de transparència, perquè per exemple si hagués canviat la 
majoria d’aquest Ajuntament, com en altres moments s’ha insinuat, el Compte General ve hi 
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seria tindria unes despeses que s’haurien ocasionat al llarg de l’any 2015 i per tant també seria 
responsabilitat seva trametre-la a altres administracions, simplement. 
 
Intervé Josep Lluís Bergés: únicament és per significar que l’equip de govern està obligat a 
portar el Compta General durant el mes de juliol perquè té dues empreses mercantils i que 
s’ha de presentar l’impost de societats. 
 
3. APROVAR, SI ESCAU, INICIALMENT L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA VENDA 
AMBULANT O NO SEDENTÀRIA AL MUNICIPI DE CENTELLES 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de gestió i serveis generals, de 27 de 
juny de 2016, que es transcriu literalment: 
 
“Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació de l’Ordenança reguladora de la Venda Ambulant 
al municipi de Centelles. 
 
Correspon a aquest municipi la competència en matèria de fires, proveïments, mercats, llotges 
i comerç ambulant, d’acord amb el que preveu l’article 25.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local (en endavant LRBRL), en concordança amb l’article 
66.2 g) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (en endavant TRLMRLC). 
 
D’acord amb els articles 4.1 a) de LRBRL i l’article 8.1 a) del TRLMRLC, que atribueix al 
municipi la potestat reglamentària en l’àmbit de les seves competències, amb expressió del 
principi democràtic en el qual es fonamenta.   
 
Atès el que disposa el Decret 162/2015, de 14 de juliol, es considera venda ambulant o no 
sedentària la que es porta a terme fora de l’establiment comercial permanent, de forma 
habitual, ocasional, periòdica o continuada, en els perímetres o llocs degudament autoritzats, 
en instal·lacions comercials desmuntables o transportables, en els qual s’inclou els camions 
tenda. 
 
Atès, que en tot cas, la venda no sedentària únicament es podrà portar a terme en mercats 
fixes, periòdics o ocasionals, així com en llocs instal·lats a la via pública. 
 
La venda ambulant només es podrà exercir amb l’autorització prèvia dels ajuntaments. 
 
Així mateix, s’haurà de tenir en compte el que disposa la Llei 7/1996, de 15 de gener, 
d’ordenació del comerç minorista d’aplicació directa o supletòria, de conformitat amb la 
Disposició final única del Reial decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l’exercici 
de la venda ambulant o no sedentària, que es dicta a l’empara de l’article 149.1.13a de la 
Constitució que atorga a l’Estat la competència exclusiva sobre les bases i la coordinació de la 
planificació general de l’activitat econòmica. 
 
Al Ple de l’Ajuntament li correspon l’aprovació inicial de l’ordenança, d’acord amb l’article 
22.2 d) de la LRBRL, en concordança amb els articles 177 i 178 del TRLMRLC. 
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Atès que la Comissió Informativa ha d’emetre prèviament un dictamen sobre la proposta, 
d’acord amb el preveu l’article 20.1.c) de la LRBRL, en concordança amb l’article 48.2 a) del 
TRLMRLC, entre altres, del Reglament d’organització, funcionament i de règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
En el supòsit, que no es presentés cap reclamació, objecció o observació no serà necessari 
l’adopció d’un nou acord plenari i el secretari general n’estendrà una certificació acreditativa i 
l’acord d’aprovació inicial s’entendrà elevat a definitiu. 
 
Segons l’informe del secretari, de data 27 de juny de 2016. 
 
La Comissió informativa de l’Àrea de gestió i serveis generals proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer. Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la venda ambulant o no sedentària al 
municipi de Centelles. 
 
Segon. Sotmetre l’acord a informació pública pel termini mínim de trenta dies hàbils, 
mitjançant un anunci al BOP o al DOGC, al tauler d’anuncis i a la pàgina web de 
l’Ajuntament perquè les persones interessades puguin examinar l’expedient i formular 
reclamacions, objeccions o observacions.  
 
Tercer. En el supòsit que no es presentin reclamacions, objeccions o observacions l’acord 
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.” 
 
L'Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, la qual cosa suposa dotze vots 
favorables i un vot en contra (de la representant de CiU Dolors Calm i Morera) dels tretze 
membres que formen la corporació municipal, va adoptar els següents acords: 
 
Primer. Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la venda ambulant o no sedentària al 
municipi de Centelles. 

Segon. Sotmetre l’acord a informació pública pel termini mínim de trenta dies hàbils, 
mitjançant un anunci al BOP o al DOGC, al tauler d’anuncis i a la pàgina web de 
l’Ajuntament perquè les persones interessades puguin examinar l’expedient i formular 
reclamacions, objeccions o observacions.  

Tercer. En el supòsit que no es presentin reclamacions, objeccions o observacions l’acord 
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.” 

En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 
 
Pren la paraula Xavier Serra, regidor de comerç i fires: Des de la Direcció General de Comerç 
se’ns va recordar que en data 16 de juliol de 2015 es va publicar un Decret, el 62/2015, de 14 
de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants, que va entrar en vigor el dia 5 
d’agost de 2015. La disposició transitòria única d’aquest Decret establia textualment que en el 
termini màxim d’un any a comptar des de la publicació del Decret en el DOGC, els 
ajuntaments que ja disposaven d’una ordenança municipal de venda no sedentària havien 
d’adaptar el contingut dels termes que establia aquest Decret i que els ajuntaments que 
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haguessin autoritzat la venda no sedentària sense disposar d’ordenança municipal reguladora 
d’aquesta activitat havien d’aprovar l’ordenança que emparés l’exercici en el seu terme 
municipal. D’acord amb els paràmetres del Decret, el que hem fet és complir el recordatori i 
adaptar la normativa que teníem per la venda no sedentària a l’ordenança. 

Intervé Miquel Àngel Alabart, regidor d’ARAJUNTS-AM: Es tracta d’una ordenança que 
exigeix la legalitat en vigor i de contingut tècnic, si bé de contingut molt occiu, esperem que 
la seva aplicació no generi cap dubte, ja que suposem que es deu veure complementada amb 
el reglament del mercat; per tant l’aprovarem. Però sí que tenim algunes preguntes: Atès que 
la concurrència competitiva només s’aplica a les noves autoritzacions, no sabem si amb això 
hem de concloure que les autoritzacions vigents tenen una matrícula vigent i tancada en 
aquests moments? Continuen igual o s’haurien també de sotmetre a aquesta concurrència? 
D’altra banda, si és així quin tractament es donarà als paradistes eventuals? I per últim, si s’ha 
previst en quin moment es farà la convocatòria per a les noves autoritzacions? 

Intervé Xavier Serra: Doncs, bé ja podeu llegir en l’ordenança que tot el que fa referència a la 
sol·licitud, autoritzacions i règim sancionador hi està contemplat; en principi a l’ordenança ja 
s’explica. 

Intervé Miquel Àngel Alabart: Però això de la concurrència competitiva, que s’aplica només a 
les noves autoritzacions? no se si queda clar si les vigents també s’hi haurien de presentar de 
nou o no?.  

Intervé Xavier Serra: Les vigents entenem que ja compleixen el reglament que és el que 
nosaltres hem adaptat a l’ordenança. 

Intervé Miquel Àngel Alabart: En principi no caduca, diguéssim? I això dels paradistes 
eventuals, aleshores, quin tractament tindrien?. 

Intervé l’alcalde: Sobre el tema de les noves sol·licituds. Les noves sol·licituds es van 
formulant durant l’any, s’ha de tenir en compte que els mercats ambulants no són en aquest 
moment uns mercats que tinguin molta demanda, perquè hi ha molta competència de molts 
sectors i per tant, a l’excepció feta d’un gruix d’unes 40 o 45, ara no recordo exactament la 
dada, 40 o 45 parades que són estables i vénen des de fa molts anys, la resta hi ha un canvi 
constant, perquè evidentment treballar en un mercat, fer un mercat i tenir una clientela d’un 
mercat té els seus costos. També, val a dir que les parades òbviament funcionen per antiguitat 
i per tant això és una tradició dels sector i de mercats ambulants. Per tant, els nous sempre van 
en llocs que a vegades tenen dificultats d’accés a la gran majoria dels vianant que es passegen 
pel mercat. Per tant, els mercats en definitiva el que fem nosaltres es donar a la gent el màxim 
de facilitats perquè vinguin, i el màxim de facilitats perquè s’instal·lin, perquè, per exemple, 
el mercat dóna vida al municipi, és una tradició, dóna vida, dona oci i cal dir que hi va haver 
un estudi, si no recordo malament, un estudi econòmic del comerç de Centelles de fa uns 
quants anys, un seixanta i pico per cent dels negocis de les botigues es feia el diumenge. 

Intervé Alfons Giol: Només un aclariment Miquel. És a dir, pel que fa a les noves 
autoritzacions, no a la matrícula ja actual; pel que fa a la concurrència competitiva, és a dir  la 
gent que ho demani aprovarem unes bases i farem un concurs per seleccionar tal i com diu 
l’ordenança? 
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Intervé l’alcalde: Sí, l’ordenança diu això, per tant el que es farà serà això, però també jo us 
explico la realitat, l’ordenança, evidentment, s’obrirà una matrícula i es farà; ara bé, siguem 
clars aquí; vull dir, pràctics; es a dir, no hi ha tantes demandes per tal que la gent pugui venir 
als mercats, no de Centelles, de Granollers i de Manlleu i d’on sigui, perquè aquest tipus de 
mercats tenen moltes dificultats econòmiques i de sostenibilitat. Cal agrair a les persones que 
van a aquest mercats perquè fan uns horaris durant tot l’any i pateixen les inclemències del 
temps bastant considerable. Per tant, nosaltres hem fet una ordenança per complir-la, això és 
evident però també he posat un exemple pràctic, ja que no és un mercat d’aquells que cada 
setmana entren 15 o 20 sol·licituds, no, aquest no és el cas. D’acord. 

Intervé Dolors Calm: El nostre grup entenem perfectament que les ordenances són necessàries 
en el cas d’haver de regular unes situacions no gaire clares o bé per prevenir possibles 
irregularitats d’unes situacions determinades, perquè les coses funcionin millor evitar  
situacions que afectin a la població, tant de convivència, salubritat i altres; per tant, em 
sembla bé que l’equip de govern presenti ordenances. A més, el nostre grup els ha reivindicat 
moltes vegades que l’ordenança que creiem que és molt necessària és la de civisme, o vàrem 
fer quan vàrem presentar l’ordenança de sorolls, quan vàrem presentar la tinença d’animals de 
companyia, etc. i sempre han fet orelles sordes, no sabem si és que vostès pensen que no és 
necessària o bé perquè els hi hem demanat nosaltres. Dit això, volem que consti en acta que 
tornem a reivindicar l’ordenança de civisme, perquè sincerament pensem que és necessària 
per a la bona convivència del poble. Només presenten ordenances si se’ls exigeix per 
normativa, en comptes de pensar que convé per Centelles. Val a dir també que com a la 
majoria d’accions que fa aquest equip de govern no han comptat amb el criteri dels grups de 
l’oposició, pel que es veu no som vilatans que vivim en aquest poble i sembla que no 
representem una part d’aquests. Aquesta ordenança està més dirigida a reglar les normes que 
han de complir els paradistes i la seva identificació que a una valoració global del fet del 
mercat, que inclogui també les decisions que pot prendre l’Ajuntament sobre el tema. 

Trobem a faltar competències municipals, com:  

Regular l’oferta i els productes i poder establir el percentatge de diferents productes. O sigui, 
establir el nombre d’autoritzacions per cadascuna de les modalitats i productes. 

Establir el sòl destinat al mercat, horaris, festius i canvis puntuals d’ubicació. 

Sí l’Ajuntament té cedida (com és el cas) la gestió del mercat, en quin supòsit recupera la 
gestió. 

Marcar la neteja i les obligacions, seguretat o vigilància, marcar la taxa. 

Els efectes mediambientals, els principis de polítiques socials, això no ho marca l’ordenança 
que vostès ens presenten. 

Que passa si és una persona extracomunitària, els hi demanen permís? Quins requisits li 
exigiran o directament li diran que no? 

Els demanen una assegurança suficient pels danys que puguin ocasionar i no han marcat una 
quantitat de responsabilitat civil i si fa vent, com moltes vegades ha passat, i un ferro dóna al 
cap d’una persona i l’hi fa mal o ves a saber? 
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Que passa si el paradista ens demana una ampliació de parada de diferents productes? Quina 
documentació ha de presentar? I si vol canviar la parada a camió? Que farà l’Ajuntament? 

Quins són els supòsits d’extinció i revocació de l’autorització, com ho han de fer? En quin cas 
ho farà l’Ajuntament? 

I els horaris de muntatge i desmuntatge? No estan regulats. 

Com veu són moltes preguntes que ens fem amb una ordenança que es fa nova i que hauria 
d’incloure tots els aspectes possibles, som partidaris de les ordenances sempre i quan es facin 
complir com ja hem dit altres vegades. L’ordenança ha d’esser molt clara en els drets i deures 
per les dues parts i aquesta més aviat sembla feta de corra cuita. Presentarem les 
corresponents al·legacions i esperem que siguin tingudes en compte i no sigui com es 
habitual, que ni cas, ja que ho presenta l’oposició. Per tant, el sentit del nostre vot serà de 
moment que no, a no ser que facin les rectificacions corresponents. 

Intervé l’alcalde: En principi, penso que aquí vostè parla de moltíssimes coses i molt diverses 
i perquè inclús ha posat l’ordenança de sorolls i de civisme; miri si n’ha abarcat de temes 
vostè! Ara bé, estem parlant d’un mercat de 68 parades, estem parlant d’un mercat en el qual 
el tipus de parades que hi ha és molt estable. Hi després hi ha unes ambulants que proven de 
venir i algunes es queden i d’altres no, perquè és un sector molt complex. Segonament, vostè 
demana, és evident que quan se’ls hi cobra una quota se’ls demana l’assegurança de 
responsabilitat civil; tota activitat a l’aire lliure hi ha d’haver una responsabilitat civil de la 
persona que l’exerceix i per tant això es demana. Que passa quan una persona, que ja ha 
passat! quan una persona s’ha fet mal perquè hi havia un ferro de la parada allà al terra, 
d’entrebancat o qualsevol altra cosa, doncs el de la parada se n’ha hagut de fer càrrec per tal 
de poder reparar el dany que s’hagi fet en aquella persona. En referència als nous productes, 
escolti’m, estem parlant de nous productes d’una persona que vulgui demanar nous productes 
en tot l’exercici, estem parlant i jo penso que a vegades no tanta ordenança, que ja està bé, ja 
que la part normativa va bé, però el sentit comú ha de funcionar, perquè és evident que 
nosaltres el que volem és que el mercat funcioni i per tant el que fem és facilitar el màxim a 
què les persones vinguin aquí i s’assentin al mercat; perquè quan més dur serà el mercat més 
dur serà el comerç i quan més dur serà el comerç més activitat econòmic hi haurà a Centelles. 
Per tant, això és el que fem i per tant aquesta ordenança intenta regular l’activitat d’una 
exigència que exigeix la Generalitat, però que evidentment, aquest mercat que fa molts i molts 
anys que s’exerceix, escolti! ha funcionat a la perfecció i les parades no han tingut cap 
problema, hi han anat fent i el que convé és que vagin fent. A vegades els problemes venen 
més de poder combinar els comerços locals amb les ubicacions de les parades; però pel que fa 
als productes, són productes absolutament normals, de roba, que són la gran majoria de 
parades que van  als mercats no sedentaris tradicionals són de roba, de fruita, calçat, són 
aquest tipus de parades. Si vostè s’hi fixa algun de productes naturals, algun ven llibres, està 
tot inventat en aquest sector, per això jo no entenc com si dóna tanta transcendència a una 
cosa que en definitiva el que vol és donar vida al comerç local. És això, simplement. 

Intervé Dolors Calm: Ja estic d’acord amb el que està vostè dient del mercat, però si fem una 
ordenança nova no és lògic que hi posem ja tot per tenir-ho cobert. Quin problema hi ha 
d’haver? Si fem una ordenança inclogue-m’ho tot, la fem ben feta i hi inclogue-m’ho tot el 
que necessitem. No veig que les seves explicacions tinguin res a veure amb el que demanem 
nosaltres i el que hi hagi establert en una ordenança. 
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Intervé Miquel Arisa: Com ja he dit altres vegades, per molt que vostè reguli, perquè veig que 
vostè té molta afició a regular-ho tot, per molt que es reguli sempre es deixarà coses i no per 
això funcionarà millor. En definitiva, a vegades, per molta regulació encara funcionarà pitjor i 
això és el que hem de tenir clar, perquè per molt que regulem l’activitat econòmica perquè en 
definitiva aquí hi ha una gent que es lleva a les quatre del matí de casa seu per venir aquí i 
muntar la parada i intentar guanyar-se la vida i és això al que hem de donar valor i no tant a 
aquesta regulació, que passa aquí que passa allà, és això el que penso que passa a tot aquest 
tipus de mercats amb aquest tipus d’activitats econòmiques. Per tant, escolti, jo penso que 
aquesta ordenança està feta pensada per intentar complir una normativa, però també intentar 
facilitar al màxim a les persones que dia a dia, setmana a setmana, venen i paren a Centelles. 

Intervé Dolors Calm: Jo els recomanaria que vostès mirin alguna ordenança d’altres pobles i 
veuran que ja certes coses que han d’estar establertes en una ordenança i la veritat que no 
entenc les seves explicacions. 

Intervé Miquel Arisa: Bé, aquesta és la nostra opinió, s’ha presentat aquesta ordenança i vostè 
té tot el dret d’opinar el contrari. D’acord. 

4. APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL I DE LA PLANTILLA ORGÀNICA (CREACIÓ DE LA PLAÇA DE 
TRESORER/A D’HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL) 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de gestió i serveis generals, de 6 de 
juliol de 2016, que es transcriu literalment: 
 
“La Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, en data 26 de maig de 
2016 va comunicar que calia regularitzar la situació del lloc de treball de Tresoreria de 
l’Ajuntament, atès que s’entén que no es pot considerar vigent l’apartat f) de l’article 2 del 
Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, de la qual cosa se’n va donar compte a la Junta de 
Govern Local, en sessió ordinària del dia 2 de juny de 2016. 
 
Segons els informes del secretari, d’1 de juny i 5 de juliol de 2016. 
 
Atès que una vegada aprovat el pressupost i la plantilla al servei de la corporació aquesta es 
pot modificar. Cal dir que la modificació esmentada requerirà el compliment dels mateixos 
tràmits establerts per a la modificació. El Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent per 
acordar la modificació de la relació dels llocs de treball i la plantilla orgànica. 
 
Atès el caràcter essencial i necessari (sector prioritari) del lloc de treball de Tresoreria de la 
corporació, les restriccions en relació a l’increment de personal establertes a l’article 20 de la 
Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’estat per a l’any 2016, no li són 
aplicables. 
 
La Comissió informativa de l’Àrea de gestió i serveis generals proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer. Sol·licitar al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de 
la Generalitat de Catalunya la creació i la classificació del lloc de treball de Tresoreria de 
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l’Ajuntament de Centelles, reservat a personal funcionari de l’Administració local amb 
habilitació de caràcter nacional. 
 
Segon. Modificar la relació de llocs de treball de la corporació i crear la plaça de Tresorer/a, 
reservada a personal funcionari de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, 
de la subescala d’Intervenció, categoria d’entrada, classe 2a. 
 
La forma d’accés a la nova plaça serà per concurs unitari de llocs de treball reservats a 
personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional convocat per la 
Direcció General de la funció Pública del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, ja 
sigui amb caràcter definitiu, provisional, acumulacions o agrupacions. 
 
La funció de Tresoreria compren el maneig i custòdia de fons, valors i efectes de les entitats 
locals i la direcció dels serveis. 
 
Tercer. Modificar la plantilla orgànica de la corporació i crear la plaça de tresorer/a, reservada 
a personal de l’escala de funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional, subescala d’Intervenció - Tresoreria, categoria d’entrada, grup A1, nivell de destí 
27, i dotar-la pressupostàriament de la forma següent: 
 
Retribucions bàsiques.....................................18.956,84 € 
Triennis................................................................43,08 € 
Complement de destí........................................9.645,72 € 
Complement específic.....................................15.150,00 €  
 
Quart. Exposar els acords al públic pel termini de quinze dies, mitjançant la inserció d’un 
anunci al BOP, al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament, als efectes d’examen i 
de reclamacions. 
 
Cinquè. Una vegada creada la plaça de tresorer/a, reservada a personal funcionari amb 
habilitació de caràcter nacional, s’haurà d’intentar cobrir la plaça amb aquesta classe de 
funcionaris, ja sigui amb caràcter definitiu, provisional, acumulació o agrupació. La 
corporació si acredita que no ha sigut possible que les funcions de Tresoreria es puguin 
desenvolupar per cap d’aquestes formes alternatives i preferents indicades per la DGFP, ni per 
l’assistència tècnica de la Diputació, podrà decidir que es segueixi prestant de forma 
transitòria fins el 31 de desembre de 2016 o fins el desenvolupament reglamentari de l’article 
92 bis, de la LRBRL, per personal funcionari de carrera propi de l’entitat local, pel qual 
s’haurà de proposar un nomenament o igualment assistir a un nomenament accidental per la 
comunitat autònoma d’un funcionari propi, d’acord amb l’article 92 bis 7 de la LRBRL, i en 
última instància, en cas de no ser possible el que acabem d’esmentar, hi ha la possibilitat de 
nomenar personal funcionari interí, article 92 bis 7 de la LRBRL, que haurà de portar a terme 
la comunitat autònoma a proposta de la corporació.” 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, va adoptar els següents acords: 

Primer. Sol·licitar al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de 
la Generalitat de Catalunya la creació i la classificació del lloc de treball de Tresoreria de 
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l’Ajuntament de Centelles, reservat a personal funcionari de l’Administració local amb 
habilitació de caràcter nacional. 

Segon. Modificar la relació de llocs de treball de la corporació i crear la plaça de Tresorer/a, 
reservada a personal funcionari de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, 
de la subescala d’Intervenció, categoria d’entrada, classe 2a. 

La forma d’accés a la nova plaça serà per concurs unitari de llocs de treball reservats a 
personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional convocat per la 
Direcció General de la funció Pública del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, ja 
sigui amb caràcter definitiu, provisional, acumulacions o agrupacions. 

La funció de Tresoreria compren el maneig i custòdia de fons, valors i efectes de les entitats 
locals i la direcció dels serveis. 

Tercer. Modificar la plantilla orgànica de la corporació i crear la plaça de tresorer/a, reservada 
a personal de l’escala de funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional, subescala d’Intervenció - Tresoreria, categoria d’entrada, grup A1, nivell de destí 
27, i dotar-la pressupostàriament de la forma següent: 

Retribucions bàsiques.....................................18.956,84 € 
Triennis................................................................43,08 € 
Complement de destí........................................9.645,72 € 
Complement específic.....................................15.150,00 €  
 

Quart. Exposar els acords al públic pel termini de quinze dies, mitjançant la inserció d’un 
anunci al BOP, al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament, als efectes d’examen i 
de reclamacions. 

Cinquè. Una vegada creada la plaça de tresorer/a, reservada a personal funcionari amb 
habilitació de caràcter nacional, s’haurà d’intentar cobrir la plaça amb aquesta classe de 
funcionaris, ja sigui amb caràcter definitiu, provisional, acumulació o agrupació. La 
corporació si acredita que no ha sigut possible que les funcions de Tresoreria es puguin 
desenvolupar per cap d’aquestes formes alternatives i preferents indicades per la DGFP, ni per 
l’assistència tècnica de la Diputació, podrà decidir que es segueixi prestant de forma 
transitòria fins el 31 de desembre de 2016 o fins el desenvolupament reglamentari de l’article 
92 bis, de la LRBRL, per personal funcionari de carrera propi de l’entitat local, pel qual 
s’haurà de proposar un nomenament o igualment assistir a un nomenament accidental per la 
comunitat autònoma d’un funcionari propi, d’acord amb l’article 92 bis 7 de la LRBRL, i en 
última instància, en cas de no ser possible el que acabem d’esmentar, hi ha la possibilitat de 
nomenar personal funcionari interí, article 92 bis 7 de la LRBRL, que haurà de portar a terme 
la comunitat autònoma a proposta de la corporació. 

En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 
 
Intervé l’alcalde: Bé, la normativa ara en un municipi de la nostra categoria ens exigeix que 
tinguem la plaça dipositari a través d’una persona que estigui inscrita que hagi passat unes 
oposicions del cos nacional d’interventors, secretaris i dipositaris. Es per això, com que estem 
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obligat per normativa a fer-ho, el que fem primer de tot és de crear la plaça per tal que més 
endavant poder demanar una concurrència pública per veure sí es cobreix o no es cobreix. 
 
Intervé Alfons Giol: Aquest també és un tema de marcat caire tècnic, l’aprovarem assenyalant 
que sense desmerèixer el rigor amb el servei fins ara efectuat, la previsió, convocatòria i 
cobertura d’aquestes places per part de professionals amb títol habilitant, suposa una 
oportunitat de professionalització que, sens dubte, impulsarà l’administració municipal 
endavant sempre que es dotin amb les previsions de sou d’acord amb el nivell dels servies 
d’igual nivell amb que ja compta la corporació. És una aposta clara i arriscada però de futur i 
cridem l’atenció sobre aquest punt ja que, previsiblement, la plaça de tresorer/a tampoc serà 
coberta, ni en concurs ordinari ni en l’unitari que esmenta la proposta, tal com acaba de passar 
amb la d’intervenció de fons municipal. En aquest sentit demanem que, en una propera sessió, 
es procedeixi a aprovar les bases específiques per la cobertura de la plaça de la tresoreria 
municipal amb unes previsions adequades, en un concurs ordinari, evidentment, i que en la 
mateixa proposta es procedeixi a revisar les aprovades per la plaça d’intervenció en el mateix 
sentit. Només així s’aconseguirà l’objectiu que sens dubte persegueix l’ajuntament amb la 
previsió d’aquestes noves places imprescindibles, i que és la seva cobertura amb personal amb 
títol suficient i d’acord amb els sistemes habituals d’accés a la funció pública amb ple 
respecte dels principis que el regeixen. Moltes Gràcies. 
 
Intervé Dolors Calm: No tinc res a dir, sempre i quan se segueixi la normativa vigent i es 
contracti segons normativa i amb les mateixes oportunitats per a tothom qui vulgui i tingui la 
capacitació requerida per accedir-hi. 
 
Intervé l’alcalde: Les oportunitats solament poden ser d’aquelles persones que hagin passat 
una oposició i tinguin el títol corresponent per poder-ho fer. Per tant, i tinguin els mèrits 
suficients per poder-se presentar. Aquesta no és una plaça d’un auxiliar administratiu o d’un 
altre tipus de tècnic estrictament municipal. Estem parlant d’una plaça d’habilitació estatal en 
el qual ja hi ha unes persones que ja han fet unes oposicions i que estan preparades i que en 
definitiva tenen una oferta de diferents ajuntaments i d’acord amb la seva puntuació poden 
accedir a una plaça o a una altra. D’acord!. 
 
5. APROVAR, SI ESCAU, LA DECLARACIÓ DE BÉ CULTURAL D’INTERÈS 
LOCAL DEL CENTRE PARROQUIAL 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de gestió i serveis generals, de 12 de 
juliol de 2016, que es transcriu literalment: 
 
“Vist l’expedient per a la Declaració del Bé cultural d’Interès Local del Centre Parroquial 
situat al carrer del Marquès de Peñaplata, 14, amb la referència cadastral 
5480016DG3258S0001JA i inscrit al Registre de la Propietat de Vic a nom del Curato de la 
parròquia de Santa Coloma de Centelles (Bisbat de Vic). 
 
Segons l’informe favorable de l’arquitecta municipal, de 16 de juny de 2016, que consta a 
l’expedient i atesa la importància del Bé, del qual en destaquen tres eixos: 
- L’arquitectònic-històric 
- El social 
- L’arqueològic. 
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Atès que s’ha donat compliment a l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
patrimoni cultural Català. 
 
Segons l’informe del secretari de la corporació, de 16 de juny de 2016, el Ple de l’Ajuntament 
és l’òrgan competent per a l’aprovació, d’acord amb l’article 17.2 de la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, de patrimoni cultural català. 
 
D’acord amb el Certificat emès pel secretari, de 12 de juliol de 2016, no s’han presentat 
al·legacions. 
 
La Comissió Informativa de l’Àrea de gestió i serveis generals proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer. Declarar Bé Cultural d’Interès Local l’edifici del Centre Parroquial, situat al carrer del 
Marquès de Peñaplata, 14, propietat del Bisbat de Vic, pels seus valors històrics i culturals. 
 
Segon. Comunicar l’acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per tal 
que es procedeixi a la inscripció al Catàleg de Patrimoni Cultural Català.   
 
Tercer. Notificar la part dispositiva de l’acord a les persones interessades i indicar el règim de 
recursos que contra l’acord es puguin interposar.” 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, va adoptar els següents acords: 

Primer. Declarar Bé Cultural d’Interès Local l’edifici del Centre Parroquial, situat al carrer del 
Marquès de Peñaplata, 14, propietat del Bisbat de Vic, pels seus valors històrics i culturals. 

Segon. Comunicar l’acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per tal 
que es procedeixi a la inscripció al Catàleg de Patrimoni Cultural Català.   

Tercer. Notificar la part dispositiva de l’acord a les persones interessades i indicar el règim de 
recursos que contra l’acord es puguin interposar.” 

En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 
 
Intervé l’ alcalde: Bé, com vostès saben molt bé nosaltres tenim un catàleg de patrimoni local 
en el qual hi formen part la gran majoria, per no dir tota, del patrimoni arquitectònic i cultural 
del nostre municipi. És per això, que per una raó del propi redactor el Sr. Surinyach va decidir 
en el seu moment no incloure el Centre parroquial, no li va incloure especialment perquè en 
aquell moment que es va redactar el projecte de patrimoni cultural l’edifici del centre 
parroquial tenia unes deficiències importants, era un edifici molt senzill en el qual hi havia a 
més a més la façana que en tot cas l’element arquitectònic més simbòlic i de més repercussió 
històrica i cultural, doncs, a més a més, estava deformat amb una caseta que s’hi havia posat 
al davant per tal de poder-hi fer cine. Aleshores, per aquest motiu, el Sr. redactor del Pla va 
creure convenient no posar-li. Ara resulta que el Centre parroquial i la parròquia ens ha fet 
una aposta important de rehabilitació d’aquest edifici, una aposta molt important, que ha fet 
un projecte a través d’un arquitecte de prestigi i per tant l’edifici tindrà tots els elements 
arquitectònics, de seguretat i d’accessibilitat que necessita tota instal·lació d’aquestes 
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característiques. A més, a suggerència municipal, trauran de la façana aquesta petita edificació 
i per tant el que quedarà és com la façana original en el seu moment. Per tot aquests motius, 
nosaltres creiem que ara és el moment oportú de poder incloure aquest bé cultural en el 
Catàleg de patrimoni de bé cultural i per tant el posem a disposició del Ple, ho debatem i en 
tot cas ho aprovem. Moltes Gràcies. 

Intervé Margarita Prims, regidora d’ARAJUNTS-AM: Agraïm l’informe realitzat per la 
historiadora Anna Chávez Calm històric i que dóna valor al conjunt arquitectònic de la zona 
del Peñaplata del passeig i alhora que posa de manifest com comentàvem aquesta dimensió 
d’ús social i cultural i de cohesió que ha esdevingut des de fa cent anys el Centre parroquial. 
Per tant, nosaltres i donem el suport. 

Intervé Dolors Calm: Miri ens sembla molt bé l’iniciativa. És d’agrair el treball fet per la Sra. 
Anna Chávez. El nostre grup creu fermament que s’ha de protegir el patrimoni del poble. 
Aprofito per demanar al Ple el reconeixement del Sr. Joaquim Renart i reiterem que es tingui 
en compte la possibilitat de posar el seu nom a un carrer o plaça per agrair l’estimació al 
poble, els documents en dibuixos i el recull de la vida diària dels nostres vilatans i ser el 
precursor dels gegants a Centelles. Però ja que parlem de patrimoni i de vetllar pel que és 
municipal, també hem de procurar que el de titularitat privada sigui respectat i es mantingui 
net i en condicions. Aquests seria el cas del que hem parlat moltes vegades del Palau Comtal 
(que ara no hi entrarem, o deixarem per més endavant), però si podem parlar de: 

L’arc de l’Ajuntament, està en unes lamentables condicions de neteja pel que fa al peu dels 
portals. Sabem que la gent és incívica i els gossos hi fan les seves necessitats, però com dèiem 
abans de les ordenances aquestes s’han de fer per fer-les complir, per respectar el que és de 
tots i que una gran majoria de gent ens estimem. Mantenir-ho net i conservat és obligació de 
l’equip de govern.  

Un altre exemple seria, La Capella de la Mare de Déu del Socós edifici protegit també. No 
tots els pobles poden gaudir d’una petita construcció igual que la capella de Jesús amb tants 
anys d’antiguitat (mitjans del segle XVI), per la nostra sorpresa hem pogut comprovar que el 
dentell està menjat o bé picat i pràcticament destruït. Som coneixedors que és un tipus de 
pedra que es gasta amb el pas del temps, però hi ha maneres de protegir-ho; creiem que és un 
greu atac a un patrimoni important. Amb tot, estem d’acord en protegir el patrimoni, però 
protegir vol dir també vetllar perquè no passin aquestes coses. Vostès són conscients de l’estat 
en què està el dentell? 

Per cert, ens poden dir que ha costat l’informe de l’Anna Chávez? 

Per tant el nostre grup votarà Sí, però demanem que se sigui més exigent en general amb tots 
els edificis protegits pel poble. 

Intervé l’alcalde: Li recordo que estan parlant del centre parroquial. Vull dir, que ens en anem 
d’un lloc a l’altre amb una facilitat enorme i per ser rigorosos el que cal fer si parlem del 
centre parroquial, he vist que havia dit molt poques coses del centre parroquial i en canvi ha 
dit moltes coses d’altres edificis i per tant estem parlant i el que votarem ara és de la inclusió 
del centre parroquial al Catàleg del patrimoni arquitectònic i cultural. Per tant, jo simplement 
li contesto això. L’altre són peticions que estan molt bé però que nosaltres hi estem treballant 
però que no són objecte d’aquest punt. D’acord.   
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6. APROVAR, SI ESCAU, LES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI PER A L’ANY 
2017 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de gestió i serveis generals, de 8 de 
juliol de 2016, que es transcriu literalment: 
 
“El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya sol·licita que 
l’Ajuntament comuniqui les festes locals del municipi per a l’any 2017. 
 
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:  
 
Primer. Acordar que les festes locals del municipi per a l’any 2017 siguin els dies 1 de 
setembre i 30 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 unanimitat, va adoptar els següents acords: 
 
Primer. Acordar que les festes locals del municipi per a l’any 2017 siguin els dies 1 de 
setembre i 30 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: Bé, aquí fem esment com saben posem les fetes de les patrones, del patró i 
de la patrona, perdó i per tant el que fem és això aprovar les dues festes locals que són el dia 
de Sant Llop i de Santa Coloma. D’acord. 

7. APROVAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
CENTELLES A LA DECLARACIÓ UNIVERSAL SOBRE ELS ARXIUS  
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de gestió i serveis generals, de 7 de 
juliol de 2016, que es transcriu literalment: 
 
“El Consell Internacional d’Arxius va aprovar la Declaració Universal sobre els Arxius l’any 
2010 a Oslo, i que s’incorpora en l’apartat primer de la resolució. Seguidament, la UNESCO 
(Organització de les Nacions Unides per a l’Educació la Ciència i la Cultura) en la seva 36ª 
Conferència General, celebrada a París el 10 de novembre de 2011, va adoptar una resolució 
en què feia seva aquesta declaració i encoratjava els Estats membres a tenir en compte els 
seus principis i a aplicar les estratègies i els programes necessaris en el futur en el seu 
respectiu àmbit territorial. 
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La Declaració Universal sobre els Arxius va ser aprovada amb la finalitat de reconèixer el 
paper clau dels arxius, tant en la transparència administrativa, com en la rendició de comptes 
democràtica, així com en la preservació de la memòria social col·lectiva i la investigació 
històrica. 
 
L’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, per tal de promoure el bon 
exercici de la professió d’arxiver i preservar i difondre el patrimoni documental, tant públic 
com privat, ha participat activament en la redacció i aprovació de la Declaració Universal 
sobre els Arxius. 
 
El Parlament de Catalunya s’adherí a la Declaració Universal sobre els Arxius el 17 de juliol 
de 2013, essent la primera cambra legislativa del món en adoptar-la en el seu corpus 
legislatiu. A partir d’aleshores diferents ajuntament i entitats púbiques i privades s’hi ha anat 
afegint incorporant a la seva missió i ideari la necessitat d’impulsar polítiques en gestió de 
documents que permetin un exercici més transparent de l’accés a la informació. 
 
La Comissió Informativa de l’Àrea de gestió i serveis generals proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer. Adoptar institucionalment la Declaració Universal sobre els Arxius elaborada i 
aprovada pel Consell Internacional d’Arxius i reconeguda com a pròpia per la UNESCO, el 
text de la qual es transcriu a continuació: 
 
Declaració Universal sobre els Arxius 
 
Els arxius registren decisions, accions i memòria. Constitueixen un patrimoni únic i 
insubstituïble que es transmet de generació en generació. Els documents són gestionats als 
arxius des del seu origen amb la finalitat de preservar-ne el valor i el significat. Són fonts 
fiables d’informació que garanteixen la seguretat i la transparència de les actuacions 
administratives de les organitzacions. Els arxius juguen un paper essencial en el 
desenvolupament de la societat contribuint a la constitució i salvaguarda de la memòria 
individual i col·lectiva. L’accés lliure als arxius enriqueix el nostre coneixement de la 
societat, promou la democràcia, protegeix els drets de la ciutadania i millora la qualitat de 
vida. 
 
Per això, nosaltres reconeixem: 
 el caràcter únic dels arxius com a fidels testimonis de les activitats administratives, 

culturals i intel·lectuals, i com a reflex de l’evolució de les societats; 
 el caràcter essencial dels arxius per a garantir una gestió eficaç, responsable i 

transparent, per a protegir els drets de la ciutadania, assegurar la memòria individual 
i col·lectiva, comprendre el passat, documentar el present i preparar el futur; 

 la diversitat dels arxius per deixar constància del conjunt d’activitats de la humanitat; 
 la multiplicitat de suports en els quals han estat produïts i conservats els documents, 

ja sigui el paper, el digital, l’audiovisual i d’altres de qualsevol naturalesa; 
 el paper dels arxivers els quals, com a professionals qualificats, amb formació inicial 

i continuada, serveixen a la societat en la mesura que garanteixen el procés de 
producció dels documents, els seleccionen i els preserven per al seu ús; 
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 la responsabilitat de tots –ciutadans, gestors i responsables públics, propietaris i 
custodis d’arxius públics i privats, i arxivers i altres professionals del camp de la 
informació- en la gestió dels arxius; 

Per tant, ens comprometem a treballar conjuntament per tal que: 
 s’adoptin i s’apliquin polítiques i normes legals en matèria d’arxius; 
 la gestió dels arxius sigui valorada i exercida plenament en el si de tots els 

organismes, públics o privats, els quals generen i fan servir els documents en el 
transcurs de les seves activitats; 

 es dotin els arxius amb els recursos adequats que n’assegurin la seva correcta gestió, 
incloent-hi professionals degudament qualificats; 

 els arxius siguin gestionats i preservats en les condicions que assegurin la seva 
autenticitat, la seva fiabilitat, la seva integritat i el seu ús; 

 els arxius siguin accessibles a tothom, respectant les lleis pertinents i les relatives als 
drets de les persones, dels productors, dels propietaris i dels usuaris; 

 els arxius siguin utilitzats per a la promoció d’una ciutadania responsable. 
 
Segon. Tenir en compte els principis que s’hi enuncien, i a aplicar estratègies i programes per 
tal d’assolir els objectius que s’hi descriuen, d’acord amb els objectius bàsics de promoció de 
les bones pràctiques en l’exercici de les funcions d’arxiu i gestió de documents i la 
preservació i difusió del patrimoni documental, tant en l’àmbit públic com privat. 
 
Tercer. Comunicar l’adhesió a l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya. 
No obstant això, la corporació acordarà el que estimi pertinent.” 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, va adoptar els següents acords: 
 
Primer. Adoptar institucionalment la Declaració Universal sobre els Arxius elaborada i 
aprovada pel Consell Internacional d’Arxius i reconeguda com a pròpia per la UNESCO, el 
text de la qual es transcriu a continuació: 
 
Declaració Universal sobre els Arxius 
 
Els arxius registren decisions, accions i memòria. Constitueixen un patrimoni únic i 
insubstituïble que es transmet de generació en generació. Els documents són gestionats als 
arxius des del seu origen amb la finalitat de preservar-ne el valor i el significat. Són fonts 
fiables d’informació que garanteixen la seguretat i la transparència de les actuacions 
administratives de les organitzacions. Els arxius juguen un paper essencial en el 
desenvolupament de la societat contribuint a la constitució i salvaguarda de la memòria 
individual i col·lectiva. L’accés lliure als arxius enriqueix el nostre coneixement de la 
societat, promou la democràcia, protegeix els drets de la ciutadania i millora la qualitat de 
vida. 
 
Per això, nosaltres reconeixem: 
 el caràcter únic dels arxius com a fidels testimonis de les activitats administratives, 

culturals i intel·lectuals, i com a reflex de l’evolució de les societats; 
 el caràcter essencial dels arxius per a garantir una gestió eficaç, responsable i 

transparent, per a protegir els drets de la ciutadania, assegurar la memòria individual 
i col·lectiva, comprendre el passat, documentar el present i preparar el futur; 
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 la diversitat dels arxius per deixar constància del conjunt d’activitats de la humanitat; 
 la multiplicitat de suports en els quals han estat produïts i conservats els documents, 

ja sigui el paper, el digital, l’audiovisual i d’altres de qualsevol naturalesa; 
 el paper dels arxivers els quals, com a professionals qualificats, amb formació inicial 

i continuada, serveixen a la societat en la mesura que garanteixen el procés de 
producció dels documents, els seleccionen i els preserven per al seu ús; 

 la responsabilitat de tots –ciutadans, gestors i responsables públics, propietaris i 
custodis d’arxius públics i privats, i arxivers i altres professionals del camp de la 
informació- en la gestió dels arxius; 

Per tant, ens comprometem a treballar conjuntament per tal que: 
 s’adoptin i s’apliquin polítiques i normes legals en matèria d’arxius; 
 la gestió dels arxius sigui valorada i exercida plenament en el si de tots els 

organismes, públics o privats, els quals generen i fan servir els documents en el 
transcurs de les seves activitats; 

 es dotin els arxius amb els recursos adequats que n’assegurin la seva correcta gestió, 
incloent-hi professionals degudament qualificats; 

 els arxius siguin gestionats i preservats en les condicions que assegurin la seva 
autenticitat, la seva fiabilitat, la seva integritat i el seu ús; 

 els arxius siguin accessibles a tothom, respectant les lleis pertinents i les relatives als 
drets de les persones, dels productors, dels propietaris i dels usuaris; 

 els arxius siguin utilitzats per a la promoció d’una ciutadania responsable. 
 
Segon. Tenir en compte els principis que s’hi enuncien, i a aplicar estratègies i programes per 
tal d’assolir els objectius que s’hi descriuen, d’acord amb els objectius bàsics de promoció de 
les bones pràctiques en l’exercici de les funcions d’arxiu i gestió de documents i la 
preservació i difusió del patrimoni documental, tant en l’àmbit públic com privat. 
 
Tercer. Comunicar l’adhesió a l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya. 
No obstant això, la corporació acordarà el que estimi pertinent. 
 
En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 
 
Intervé l’alcalde: Aquest punt, amb voluntat de guardar i conservar la documentació i de 
facilitar-ne l’accés i de poder ser més transparents l’any 2002 l’Ajuntament de Centelles va 
contractar una arxivera municipal, des de llavors es va començar a sistematitzar la gestió de la 
documentació i a garantir-ne la conservació i la consulta. Amb el treball fet des de llavors fins 
ara l’arxiu disposa de 436 metres lineals de fons municipal en el qual es pot trobar 
documentació de diferents suports, paper, digital, audiovisual, entre el qual es destaca les 
Juntes de Govern Local digitalitzades des del 1924 fins el 2011; els plens digitalitzat des de 
l’any 1811 fins el 2011; les resolucions d’alcaldia des del 1952 fins el 2011; 22.831 
documents fotogràfics, publicacions relacionades amb Centelles i el seu entorn i 568 articles, 
dossiers i estudis inèdits. L’arxiu municipal de Centelles està consolidat, l’any 2015 va tenir 
413 consultes, actualment disposem d’un nou dipòsit a l’avinguda de les escoles fet que 
permet duplicar la capacitat i l’espai. Per quest motiu, proposem adherir-nos a la Declaració 
Universal sobre els Arxius elaborada i aprovada pel Consell Internacional d’Arxius i 
reconeguda com a pròpia per la UNESCO. 
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Intervé Rosa Puig, regidora d’ARAJUNTS-AM: És una proposta de caire tècnic que 
exemplifica el sentit de professionalització d’un servei de qualitat i en alça gràcies a la 
implantació de personal qualificat i tot i que queda pendent de cobertura definitiva que el doti 
de la seguretat i continuïtat necessàries, l’aprovarem.  
 
Intervé Dolors Calm: Totalment d’acord. Creiem que és important que es vetlli per la 
protecció de la memòria, fets històrics i culturals del nostre poble i el seu desenvolupament 
social, amb una gestió i custòdia responsable i transparent dels mateixos i que puguin ser 
accessibles per a tothom. Nosaltres ja havíem demanat que es fessin accions de protecció dels 
arxius. En el torn de preguntes tornarem sobre aquest tema, ja que tenim alguna pregunta a 
fer. 
 
8. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚMEROS 2016/74 I 
2016/82 SOBRE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL DEL PROGRAMA 
COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ – XARXA DE GOVERNS 
LOCALS 2016- 2019 I DEL PROGRAMA DEL TREBALL ALS BARRIS 
 
Vista la Resolució de l’Alcaldia número 74, de 24 de maig de 2016, la qual es transcriu 
literalment: 

“DECRET NÚMERO  2016/74 
 
Miquel Arisa Coma, alcalde president de l’Ajuntament de Centelles. 
 
Vist el programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social, 
aprovat per a la Xarxa de Governs Locals 2016-2019, el dia 10 de març de 2016, Línia 1 i 2, 
per un import total de 87.487, 97 euros per aquest municipi. 
 
Atès que s’ha portat a terme una selecció pels departaments de Promoció econòmica i dels 
Serveis Bàsics d’Atenció Social Primària, dels candidats aportats pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya i han sortit escollits com a millors candidats Slimane Melhaoui i Miguel López 
Morena, 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 2 de suport a l’ocupació per a col·lectius en risc d’exclusió, 
corresponent a l’anualitat 2016, de la Diputació de Barcelona d’acord amb el corresponent 
règim de concertació i normativa general aplicable. El contracte es formalitza amb un 
treballador en situació legal de desocupació. 
 
D’acord amb l'article 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 
modificada per la Llei 11/99, de 21 d’abril, que atribueix la competència d'aquesta 
presidència al que subscriu, i 291.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Per tot això, 
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RESOLC: 
 
Primer. Que es contracti, amb caràcter d'urgència, mitjançant contracte laboral temporal a 
temps parcial, a Slimane Melhaoui per atendre les tasques de neteja viària. 
 
Segon. Que es contracti, amb caràcter d’urgència, mitjançant contracte labora temporal a 
temps parcial, a Miguel López Morena per atendre les tasques de neteja viària. 
 
Tercer. Els contractes són per a la realització de serveis determinats i duraran del 24 de maig 
de 2016 fins el 23 de setembre de 2016 i l’horari de treball serà de 26,25 hores setmana, 
prestades per Slimane Melhaoui i Miguel Lopez Morena . La retribució serà de 1.135,11 € 
mensuals bruts, que es distribueix en els conceptes salarials: salari base més  pagues extres 
prorratejades 
 
Quart. Que es donin d'alta a la Seguretat Social i es registri a l'oficina de l'OTG. 
 
Cinquè. 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 82, de 23 de juny de 2016, la qual es transcriu 
literalment: 

“DECRET NÚMERO  2016/82 
 
Miquel Arisa Coma, alcalde president de l’Ajuntament de Centelles. 
 
Segons el Pla d’execució “Treball als Barris” Centelles 2015, vista l’Ordre EMO/225/2014, 
de 22 de juliol, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al 
Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: 
Projecte Treball als Barris, així com el règim jurídic aplicable. 

Segons la Resolució EMO/785/2015, de 17 d’abril, per la qual s’obre convocatòria per a l’any 
2015. 

Atesa la Resolució del Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, de 
data 21 d’octubre de 2015, que distribueix les subvencions del Fons Social europeu. 

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

Denominació acció: Ocupació  Nombre de 
contractes 

Estat Atorgat 

Recuperació de l’entorn del 
Torrent de la Cira 

Peons 3 Aprovat 
parcial 

20.998,26 € 
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Vista la selecció portada a terme per Promoció econòmica de l’Ajuntament de Centelles i Serveis 
bàsics d’Atenció Social Primària. 
 
Segons la disponibilitat de Guillem Baucells i Comas, Pilar Homs Triquell i Immaculada 
Villanueva Gómez,  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 Guillem Baucells i Comas, Pilar Homs Triquell i Immaculada Villanueva Gómez, com 
a peons, per portar al terme el servei de Recuperació de l’entorn del Torrent de la Cira. 
 
Segon. El contracte és per a la realització de serveis determinats i durarà del 27 de juny  de 2016 
fins el 26 de desembre de 2016. L’horari de treball serà de 26,25 hores setmanals i la retribució 
de 859,93 euros mensuals bruts. El salari es distribueix en els conceptes: salari base més part 
proporcional de les pagues extres. 
 
Tercer. Donar-la d'alta a la Seguretat Social, així com registrar-la a l'oficina de l'OTG. 
 
Quart. Que el contingut del decret es notifiqui a la persona interessada i de la part dispositiva se'n 
doni coneixent al Ple en la pròxima sessió que es faci i es publiqui al DOGC i al BOP.” 

L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat 
 
En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 
 
Intervé Dolors Calm: del 74 i el 82, bé, com sempre anem reiterant, creiem que el Pla de 
barris no s’hauria d’utilitzar per fer el que sembla obra social, ja que malbaratem els recursos 
de l’avantatge de tenir Pla de barris amb contractacions que haurien d’anar a través de serveis 
social o del SOC. 
 
9. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DELS DECRETS DE L'ALCALDIA, 
ADJUNTA, DE 13 DE MAIG A 20 DE JULIOL DE 2016    
 
L’alcalde dóna compte, mitjançant relació succinta, prèviament distribuïda, de les resolucions 
adoptades per l’Alcaldia des de l’última sessió plenària ordinària, sens perjudici de la facultat 
de tots els regidors de poder consultar els llibres de resolucions corresponents, als efectes de 
l’article 42 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
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L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat. 

En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 
 
Intervé Dolors Calm: En referència al Decret 85, que deixen desert el lloc de treball 
d’intervenció perquè no s’ha presentat cap candidat. Suposem que han fet tots els passos 
necessaris per a la publicació. Faran alguna cosa al respecte? Com pensen solucionar l’excés 
de feina que té la interventora habilitada? 

I el Decret 90. Demanen subvenció per diferents camins a la zona sud. Ens poden especificar 
per a quins camins ho hem demanat? 

Aprofitem per demanar si s’ha demanat a la Diputació subvenció i suport tècnic per a la 
redacció del catàleg de camins d’interès municipal, doncs és una molt bona eina per a tenir 
catalogats bona part dels camins municipals i justificar la demanda de subvenció per a 
millorar-los o conservar-los. La majoria dels pobles ja el tenen o estan en fase de redacció. 

Intervé l’alcalde: Hi ha un Pla de camins aprovat pel Consell Comarcal. Aquest Pla de camins 
aprovat pel Consell Comarcal és el que la Diputació va invertint diners per tal d’anar-los 
arranjant i per tant aquest és el criteri que es va fer servir a nivell de comarca. Aquesta 
comarca va ser pionera a fer un pla de camins comarcals d’interès comarcal, que vol dir que 
unien a més d’un municipi. Després hi ha un altre ajut, tipus de subvenció pel qual hem 
demanat ajuda també i, doncs, els camins es van fent; en aquest moment són uns camins que 
hi ha per allà al Pla de la Garga i pels quals s’ha demanat la subvenció. D’acord. 

Intervé Dolors Calm:  Pel que fa a la redacció del catàleg de camins hi ha predisposició (...) 

Intervé l’alcalde: Està al Consell Comarcal i en tot cas li puc demanar una còpia. 

Intervé Dolors Calm: Demano si tenen pensat fer-lo per Centelles. 

Intervé l’alcalde: A veure, un pla de camins, en definitiva, una cosa són camins que van a  
masies i que tenen solament una ubicació i una altra cosa són camins d’interès general, perquè 
sigui un camí d’interès general ha d’unir dos punts, no solament ha d’unir una masia ha d’unir 
dos punts, per exemple ha d’unir Centelles amb Sant Martí de Centelles, ha d’unir Centelles 
amb Hostalets o amb la Juda. Per tant, a tots aquests camins ja s’han fet actuacions i s’estan 
fent actuacions, ha d’unir Centelles amb Collsuspina. Tots aquests camins tenen el criteri que 
uneixin a més d’un terme municipal per tal de poder entrar dintre el que es creu com a 
programa d’interès general. Altra cosa és que el que farem nosaltres amb els camins és anar-
los arranjant en funció de les disponibilitats econòmiques i en funció de les necessitats, se 
n’han arreglats molts i ara properament se n’arreglaran d’altres.  

Intervé Dolors Calm: I sobre la plaça d’intervenció?   

Intervé l’alcalde: Sobre la plaça d’intervenció ha estat deserta, evidentment el que ara es 
plantejarà és una revisió com molt bé a dit el Sr. Alfons Giol de les bases de cotització, per tal 
de poder que aquesta plaça sigui més ben remunerada i a veure si així si presenta algú.  

10. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS   
 
Es transcriu la gravació. 
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Intervé l’alcalde. Mocions no n’hi ha. Hi començaríem, jo vaig deixar sobre la taula a la Sra. 
Rosa Puig que li contestaria una cosa sobre la recollida selectiva i per tant amb el mateix 
criteri que vostès fan servir doncs li llegiré:  
 
La producció, gestió i tractament de residus s’ha convertit en un problema mediambiental de 
primera magnitud. La proliferació de noves fraccions de residus i la diversitat de materials 
que formen cada fracció ha revertit en una quantitat d’escombraries creixent, més heterogènia 
i ambientalment més problemàtica. Això ha afectat als serveis de recollida, de competència 
municipal o supramunicipal, i als sistemes de tractament, de competència autonòmica o 
estatal.  
 
A Catalunya, l’autoritat competent en la gestió dels residus municipals és la Generalitat de 
Catalunya, encara que legislativament l’Estat Espanyol té capacitat d’intervenció. Les 
polítiques ambientals es defineixen seguint plans estratègics que abasten períodes més o 
menys amplis i que són revisats a la seva finalització (PROGREMIC 2007-2012 i PRECAT 
2013-2020). Aquests programes es redacten tenint en compte els marcs directrius europeus 
però també segons la realitat social i la capacitat logística. Cal tenir en compte que la recollida 
selectiva a molts països europeus avui en dia capdavanters en el percentatge de recollida 
selectiva, es va implementar acompanyada d’una legislació estricta pel que fa a la producció 
de bens de consum i a la recollida dels residus. A més, l’aplicació dels programes va ser 
homogènia pel que fa a la totalitat del territori i a la temporalitat i afectava a totes les 
fraccions valoritzables. Per altra banda, països amb taxes de recollida selectiva elevades tenen 
la incineració de residus com a sistema de tractament alternatiu als dipòsits controlats, amb un 
aprofitament per a la producció d’energia. En aquest cas, la viabilitat econòmica permet la 
inversió en tecnologies de filtres per evitar els efectes sobre la salut associats a la incineració 
de residus. A l’Estat Espanyol, les polítiques energètiques no van en la mateixa direcció i la 
incineració no és un sistema que garanteixi la preservació de la salut de les persones i el medi 
ambient. Per altra banda, la legislació espanyola sobre els envasos està obsoleta i clarament 
dirigida a afavorir la indústria embotelladora. Així, malauradament, la situació general 
afavoreix allargar el temps d’ús d’abocadors i no potencia sistemes de retorn d’envasos que 
tan èxit han tingut a Alemanya. 
 
La implementació de la recollida selectiva a Catalunya des de l’any 1995 ha seguit una 
diversificació de models i sistemes sota la idea de l’adaptació a la realitat local. El procés no 
ha tingut un acompanyament legislatiu clarament definit i ha estat mancat de la dotació de 
recursos econòmics necessaris per als municipis. En certs moments, les instal·lacions han 
estat insuficients per a la capacitat de recollida i s’han hagut de retardar la implantació de la 
recollida selectiva d’algunes fraccions (el cas de la manca de plantes de compostatge 
públiques per al tractament de la matèria orgànica és un exemple). Fins i tot, conceptualment, 
s’han produït canvis que encara avui en dia generen confusió (per exemple, el contenidor de 
plàstic ha passat a ser el contenidor d’envasos lleugers). A més, els processos de producció, 
sota interessos econòmics de grans companyies, no han ajudat a les iniciatives locals i han 
resultat, en alguns casos, contradictòries.  
 
El resultat actual és la coexistència a Catalunya de tres models de separació de residus (model 
5 fraccions, model Residu mínim i model Multiproducte) i fins a quatre sistemes de recollida 
segons la ubicació dels contenidors (sistema de contenidors de superfície en àrees de vorera i 



AJUNTAMENT DE CENTELLES 

29 
 

àrees d'aportació, sistema de contenidors soterrats, sistema de porta a porta i sistema de 
recollida pneumàtica). Cada model de separació de fraccions es combina amb un o diversos 
dels sistemes de recollida segons les característiques i preferències de cada municipi. Al 
mateix temps, la recollida domèstica i comercial pot ser segregada o conjunta. Cadascun 
d’aquests models presenta un seguit d’avantatges i d’inconvenients de diversos tipus 
(econòmics, flexibilitat horària, reducció d’impropis, etc) i les causes que contribueixen a una 
acceptació, per part de la població, que possibiliti taxes elevades de recollida selectiva poden 
ser molt variades i demanarien un debat profund. Cal tenir present que l’extrapolació de casos 
no sempre és possible o no dona necessàriament els resultats esperats. En qualsevol cas, s’ha 
de tenir en compte que la multiplicitat de sistemes de recollida en un territori relativament 
petit i els canvis que es produeixen en els mateixos sistemes com a resultat de l’adaptació a la 
creixent heterogeneïtat dels propis residus, ha generat dubtes i incerteses a la ciutadania que 
sovint es posa de manifest amb errors i confusions en la separació de residus a la llar o bé en 
actituds incíviques o de resistència com a resposta a situacions canviants i prejudicis sovint 
injustificats.  
 
Tots aquests factors són objecte d’anàlisi a Centelles amb l’objectiu de reduir la generació de 
residus municipals i per incrementar la recollida selectiva de residus reciclables. Les línies de 
treball actuals són: 
- Incrementar el nivell d’informació, treballant de manera coordinada amb els diferents 

operadors i gestors de les instal·lacions de tractament (empresa concessionària de la 
recollida, planta de compostatge de Els Sots, Consell Comarcal d’Osona, Recollida de 
Residus d’Osona, gestors de residus de la deixalleria), per tal de conèixer la situació real. 

- Presentar sol·licitud a qualsevol subvenció o ajut, tan per a la realització de campanyes 
específiques com per actuacions de sensibilització general de la població (subvenció de 
foment de recollida de la matèria orgànica, activitats ambientals Diputació de Barcelona, 
setmana de prevenció de residus). 

- Revisar els protocols de detecció d’incidències (per part del servei de recollida i del 
correcte ús per part de la població) i planificar la millora optimitzant recursos. 

- Realitzar campanyes per reduir la fracció resta (millores i ampliació d’horaris de la 
deixalleria, recollida domiciliària de gespa). 

- Donar suport als centres educatius per al foment de la recollida selectiva mitjançant la 
dotació de materials i l’assessorament tècnic i pedagògic. 

- Inspeccionar periòdicament la tipologia i les quantitats de residus industrials assimilables 
a municipals que es recullen als polígons industrials de Centelles per derivar-los, si és el 
cas, a una gestió correcte assumint els costos el productor de residus. 

 
A curt termini es preveu: 
- Dur a terme una campanya adreçada a la població de foment de la recollida selectiva de la 

matèria orgànica. 
- Revisar la correcta separació dels residus comercials per incrementar la recollida 

selectiva. 
- Analitzar la producció de residus del mercat setmanal per implementar un sistema de 

recollida selectiva viable des del punt de vista logístic. 
- Redactar una ordenança de residus per donar seguretat jurídica a les accions que es portin 

a terme. 
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Si les actuacions plantejades no impliquen una millora significativa dels nivells de recollida 
selectiva, a llarg termini es planteja l’opció d’implementar la recollida porta a porta de totes 
les fraccions un cop amortitzats els contenidors instal·lats actualment i de manera compatible 
amb les obligacions contractuals subscrites.  
 
Intervé Rosa Puig: Puc fer un apunt? Gràcies per la resposta exhaustiva i la tesi general de 
Catalunya i l’estat dels residus que és molt complex i que tot el tema, que és un problema pels 
ciutadans i que la gestió municipal és molt complicada, estic totalment d’acord per tot el que 
heu comentat. L’únic que fent una mica la comparació amb municipis veïns que estan molt 
més avançats que nosaltres en tema de recollida selectiva, és una miqueta per on anava la 
pregunta i em semblen bé les diferents accions que dieu que voleu fer. Volia saber, no se si 
està establert un temps, un termini, més o menys amb això o no? M’ho podeu respondre ara? 

Intervé l’alcalde: El termini és el contracte que en aquest moment existeix que són quatre 
anys, que nosaltres tenim una obligació contractual de fer un servei, una empresa, perdó, té  
l’obligació contractual de fer un servei d’una determinada manera, tot i que si abans veiéssim 
la possibilitat, no veiem cap inconvenient en modificar-ho si l’empresa contractant hi estès 
d’acord de modificar-ho, tot dependrà una mica de la millora que anem obtenint.  

Intervé Rosa Puig: En quatre anys s’hauria de veure una millora. Només un apunt que és molt 
complicat pels ciutadans, però penso que tots els casos que jo conec és l’administració local o 
l’Ajuntament qui ha de vetllar, tot i que no és un problema directe, però com que és de gestió 
de  l’Ajuntament qui ha de vetllar perquè no sigui un dubte i resoldre tots els dubtes de 
manera coherent, explicant bé tot el sistema que és una miqueta la mancança i si anem cap 
aquesta línia espero que es millori. 

Intervé l’alcalde: Moltes gracies. Ara té una altre prec, una altre informació de la Neus 
Verdaguer sobre l’ozó que també va ser una pregunta que vostè va fer. 

Intervé Neus Verdaguer. Hola, bona nit, á més a més ara nosaltres hem penjat un parell o tres 
de vegades el que ens havien enviat des de Manlleu que l’ozó estava una mica als límits. 
Llavors, hi ha una estació a Manlleu, una a Vic i una a Tona; nosaltres la que tenim més a 
prop és la de Tona i de moment la de Tona no ens han enviat que hagués pujat l’ozó. La de 
Manlleu ho hem anat dient a tothom perquè estiguessin al cas, però no és cap cosa de perill, 
res de tot això. De totes maneres hi ha uns sensors, hi hem mirat d’agafar uns sensors per 
poder tenir-los aquí al poble, uns sensors que aquests els fan la Universitat Politècnica de 
Catalunya i llavors ens hem posat en contacte amb ells; el que passa és que ells ens han dit 
que els sensors de moment, o sigui ells els va bé el projecte aquest, l’únic el que els hi costa 
és poder consultar les dades a temps real i ara es veu que ja estan arreglant aquests problemes 
tècnics. Llavors com que ho fa la Universitat Politècnica de Catalunya no tenen un estoc. 
Nosaltres ja els hi hem demanat i ens han dit que segurament que aquest any que ve ens ho 
portarien i llavors miraríem on s’ha de col·locar, ha de ser un lloc que hi ha d’haver connexió 
elèctrica, hi ha d’haver internet i no pot estar massa a prop del trànsit. Per tant, en principi 
hem fet això i a més l’altra acció que hem fet és que hem demanat una estació mòbil perquè 
de cara al mes de gener, febrer es pugui mirar la contaminació de les calefaccions, perquè ara 
amb l’ozó hem estat amb la calor però a l’hivern les calefaccions també poden contaminar, o 
sigui que hem fet aquestes dues gestions. El sensor suposo que aquest any vinent el tindrem 
perquè ja ens han confirmat que ens el feien, que s’arreglaven els quatre problemes tècnics 
que tenen i l’altra ja tenim assegurat que sí, ja s’han compromès que el gener tindríem una 
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unitat mòbil a Centelles, o sigui en principi hem fet aquestes dues gestions pel problema 
aquest. 

Intervé Margarita Prims: Nosaltres volem preguntar sobre el procediment, no se com dir-ne, 
reducció de plantilla de l’escola bressol; bé per posar antecedents ben entrada la segona 
setmana de juliol a una setmana de finalitzat el curs escolar l’equip de govern proposa a cinc 
de les treballadores acollir-se a una rebaixa de la seva categoria professional o bé acceptar el 
finiquit. Després de refer-se del cop i amb poc dies de marge la direcció de l’escola bressol fa 
una contraproposta a l’equip de govern i finalment el desenllaç és que dues mestres (...), no ho 
entenem, i denunciem la manera com s’ha fet aquest (...) tard  i malament. Tard perquè a una 
setmana de les vacances d’estiu ningú i menys cap professional de l’educació pot fer cap pas 
per reincorporar-se a una feina al mes de setembre i malament perquè d’entrada la regidora ho 
planteja al marge de la negociació. No entenem i per això volem preguntar per què es fa 
aquesta proposta ara, la matricula és la mateixa que el curs passat, 81 alumnes, i també volem 
saber a què es destinaran a les escoles Xoriguer i Ildefons Cerdà els 60.000 euros que diuen 
que s’estalviaran a l’escola bressol. Volem recordar quan de castigada ha estat aquest plantilla 
des del tancament del Petit Pi i com estan les condicions de les treballadores de l’escola 
bressol que són en aquest moments molt millorables si les comparem amb altres de la 
comarca. Per ARAJUNTS per Centelles l’educació dels infants i les famílies també de 0 a 3 
és prioritària i ho hem anat dient i repetint sempre; si tenim personal qualificat es poden fer 
més projectes i en qualsevol cas convé que pel futur l’equip de govern tingui més respecte cap 
a aquestes treballadores de l’escola bressol que fan una tasca educativa de qualitat al nostra 
municipi i a les quals els hi volem agrair. Gràcies. 

Intervé Dolors Calm: Puc fer la meva intervenció que és sobre aquest tema i així la resposta és 
conjunta. 

Intervé l’alcalde: No és un debat això, ella ha fet una pregunta i la regidora contestarà, si us 
plau. 

Intervé Dolors Clam. Cap problema. 

Intervé Cristina Ciudad, regidora d’Educació: Bé, respecte el tema de l’escola bressol com 
deies tu Margo, nosaltres sempre hem apostat per l’educació, això no es pot posar en dubte, el 
que sí que hi ha és una realitat existent que ens ha obligat a prendre una sèrie de mesures, una 
realitat econòmica, una realitat social, que és el que es va explicar a les persones afectades. 
Per tant, com et deia, el que hem de fer nosaltres també a la nostra feina és assegurar la 
viabilitat econòmica en l’àmbit d’aquesta escola bressol i per tant s’ha arribat a aquesta 
proposta. Pel temps, com deies tu, si ha estat en aquest moment és perquè s’ha realitzat un 
exhaustiu estudi econòmic per tal d’arribar a aquesta conclusió; no ha set fàcil, no ha set una 
decisió pressa de manera precipitada i evidentment el que volíem tenir és el nombre de 
matrícules i preinscripcions per tenir clar en quina situació estàvem i veure el context actual i 
real. Com deies sí que es cert que les matrícules són les mateixes però evidentment aquest 
problema el portem arrossegant des de fa un temps. Canvis econòmics, amb refereixo que en 
el moment que han baixat les ajudes econòmiques que rebíem per part de la Generalitat o en 
aquest cas per part de Diputació, doncs, evidentment això és notable i el context social és que 
hi ha hagut una davallada important de naixements i  per conseqüència també d’alumnes de 
l’escola bressol. El que hem volgut esperar una miqueta aquest any de manera que hi ha hagut 
un augment de la natalitat a veure si això repercutia de manera directa en l’augment 
d’alumnes de l’escola bressol, realment no ha estat així i hem vist que es mantenien el mateix 
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nombre d’alumnes i per tant ha set aquest el moment en què hem decidit que s’havia de fer 
alguna cosa per tal, com us deia, per no veure compromesa la viabilitat econòmica de l’escola 
bressol. Pel que deies tu que des de direcció se’ns havia fet una contraoferta, en cap moment 
ha estat així; vull dir, nosaltres el que vàrem fer és exposar les conclusions a les quals havíem 
arribat evidentment assessorats legalment i amb totes les condicions que s’havien de complir i 
se’ls va donar aquesta opció, igual que d’altres vegades nosaltres havíem optat per prendre 
mesures que passaven pels acomiadaments tenint en compte el temps que portava cada 
persona treballant a l’escola bressol, aquest cop no es va creure que fos aquesta la solució sinó 
que hi havia una realitat que era d’acord amb la categoria que hi havia i els alumnes que 
teníem, doncs, una sèrie de persones que tenen la categoria de mestres i que estan exercint una 
altra feina, evidentment és necessari aquest canvi de categoria per tal de no prescindir de 
ningú. Per tant, quan nosaltres els hi vàrem dir, els hi vàrem transmetre, estem molt contents 
amb la seva tasca i per tant no era aquest l’objectiu sinó buscar una solució que potser no ha 
estat la millor per a tothom, però buscar una solució que mantingues la qualitat de l’escola 
bressol com s’havia mantingut fins ara. Gràcies. 

Intervé Margarita Prims: Seguim insistint que les coses s’han de fer amb previsió i el tema de 
rebaixar la categoria professional dient que estan fent altres feines convivint amb els alumnes 
a les mateixes aules, i el que hem de procurar que totes les mestres de l’escola bressol que 
tinguin la titulació de mestres cobrin per fer de mestres, i sense anar més lluny parleu amb els 
Hostalets o amb escoles bressol de Tona, totes les mestres tenen 30 hores, estan qualificades, 
cobren més. Estem parlant de pressupostos que estan sanejats, que no tenim gaire deute;  els 
municipals cobren poc, ho diuen; la residència Sant Gabriel les treballadores cobren poc; ho 
diuen, l’escola bressol les treballadores cobren poc, es que estem parlant que no surt a compte 
treballar a Centelles, ja que no s’està dignificant la feina d’aquesta gent. Nosaltres no només 
reivindiquem que es facin les coses ben fetes a l’escola bressol, seguirem defensant l’educació 
de l’escola de 0 a 3 i de l’escola pública, totes; però, sobretot, dignifiquem la feina de la gent, 
que som partits d’esquerres. Gràcies. 

Intervé Cristina Ciudad: Només afegir el que et comentava, en cap moment s’ha volgut fer 
cap àtac personal contra aquestes persones, el que hem tingut en compte si que essent sincers 
és una gestió totalment econòmica i per tant el que hem de tenir en compte, encara que sigui 
una realitat que potser no ens agradi, són els números i ens hem regit per això alhora de 
prendre aquesta decisió. 

Intervé Dolors Calm: Em sembla absurd que no se’m hagi deixat fer la intervenció abans, ja 
que la resposta podia ser conjunta i agilitzar el Ple, però en fi, si ho volen així.  

Ens podrien explicar que ha passat amb el personal de la guardaria? Hi ha un neguit per part 
dels pares, ja que varen veure marxar plorant una treballadora el dia de la festa de final de 
curs i els han dit que li havia reduït les hores de treballs i el sou? Per part dels pares ja fa 
temps, en concret des que es va tancar el Petit Pi, que es va traslladar personal a la llar 
d’infants i s’ha detectat una inestabilitat palesa. A part, diuen que la regidora corresponent els 
va donar explicacions molt incoherents i molt poc aclaridores. Als pares de la llar d’infants 
aquestes coses els preocupen i molt, ja que deixen els seus fills amb una edat que han de tenir 
tota la confiança que seran cuidats amb totes les garanties i aquesta inestabilitat no ajuda gens. 
No creuen que si hi ha alguna decisió que s’ha de prendre al respecte d’un lloc de treball 
s’haurien d’assentar amb el treballador corresponent i parlar del que sigui més beneficiós per 
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a tothom i no fer reducció d’hores i sou, i no donar espectacles molt lamentables pels pares i 
que creen molta desconfiança. 

Intervé Cristina Ciudad: Bé, en la línia de la resposta que li he donat a la Margo, la mesura 
que s’ha pres com bé deia ella era anar a aquestes propostes de canvi de categoria, les 
explicacions que es van donar en tot moment van ser basant-se en l’estudi econòmic que 
s’havia fet, vull dir no es va fer res més que explicar la situació real i intentar que s’entengués 
perquè s’ha arribat a aquesta proposta. Realment, doncs, el que es va fer es seure amb aquests 
treballadors, com li deia a la Margo, pels temps que comentava o per si havíem anat tard o no, 
hem esperat a tenir tots els números sobre la taula, creiem que és una decisió prou important 
com per tenir tot ben preparat amb coneixement i no prendre-la si manca alguna part 
d’aquesta informació que creiem que era bàsica per arribar a les mesures que s’han pres en 
aquest moment. 

Intervé Víctor Barquer: Bona tarda, ja fa uns dies que es va fer l’enderrocament dels edificis 
de can Sopes, llavors voldríem saber varies coses, primer de tot (...) abocament; després, si 
està previst que es faci algun tipus d’actuació en el solar un cop s’hagin acabat aquestes obres 
d’enderrocament. Després ha sorgit darrerament un afecte colateral negatiu que és que segons 
manifesten alguns veïns hi ha un desplaçament de rates que estaven en aquesta zona cap a 
altres zones; aleshores, voldríem saber si s’ha fet alguna qüestió pel que fa a la desratització 
d’aquesta zona o es pensa fer alguna actuació d’aquest tipus perquè ens ha arribat algunes 
queixes i una preocupació per part del veïnat. 

Intervé l’alcalde: Moltíssimes gràcies. A veure, en definitiva l’enderroc d’aquest edifici ha 
estat una voluntat de la propietat també atenent que tenien molt requeriments nostres per tal 
que les instal·lacions les tinguessin en bones condicions, això no era possible perquè 
constantment entraven a dintre i per tant el que ells van fer al seu criteri és enderrocar tota 
l’edificació. El problema de les rates, és un problema que es dóna sempre quan hi ha un lloc 
no utilitzat, o sigui de rates quan hi ha soroll, quan hi ha moviment aquestes es desplacen per 
un altre cantó; nosaltres tenim un servei contractat de desratització que ja estan al cas i que 
se’ls hi ha dit, ara bé també hem d’admetre que no és fàcil i aquí han d’actuar uns 
professionals per tal que això es redueixi es minvi i per tal que afecti el mínim possible a les 
persones veïnes del contorn. Tercera qüestió, en principi a nosaltres no ens consta que es 
vulgui fer res més, en tot cas més endavant es veurà; de qualsevol canvi és evident que 
s’informarà però en aquest moment no n’hi ha, ni s’ha presentat cap mena de sol·licitud, quan 
hi sigui en tot cas en parlem, però no crec, vaja m’estranyaria, però tampoc ho vull posar en 
dubte,  qualsevol cosa hauria de ser per aprovació del Ple, ja que cal recordar que aquesta 
zona és una zona industrial i el Pla general el que marca és de producció d’una determina 
activitat com era la producció tèxtil i per tant no se’n podia fer cap altra tipus, o sigui si 
s’acabava aquesta activitat el que s’havia de fer es sol·licitar un canvi urbanístic per tal de 
passar-ho a un ús d’habitatges; en aquest moment no crec que aquesta sigui la prioritat, pel 
que fa a l’equip de govern no ho és. Res més, jo en tot cas he anat allà, he parlat amb veïns, 
avui al matí amb la tècnica arran de revisar totes aquestes coses que vostè acaba de dir ens 
hem passejat per allà, hem cridat el tècnic director de l’obra que és el responsable de 
l’empresa que ho tira a terra i en definitiva hem intentat resoldre tots aquells problemes que 
se’ns van derivant. També, el que volem i voldríem aprofitar és per arreglar el camí de darrera 
per tal que sigui molt més ben utilitzable i que tingui un diàmetre que un cotxe hi pugui passar 
tranquil·lament i una persona a peu conjuntament, per tant tot això és el que fem, d’acord!. 
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Intervé Victor Barquer: A previst que quedi totalment enderrocat tot?  

Intervé l’alcalde: En principi està previst que tot quedi a terra que és el que han demanat ells; 
per tant la llicència que han demanat ells és que tot va a terra i l’altra cosa és que hi ha una 
tanca que tanca tot el perímetre. D’acord! 

Intervé Dolors Calm: En l’últim Ple vostè es va comprometre a fer una reunió per informar-
nos de com estava el tema de l’estació, ja que tenia una reunió el dia 31 i com sempre són 
paraules i res més, si no tenia pensat fer-ho, si us plau, no s’hi comprometi. Pel que hem 
pogut saber, no hi ha cap compromís d’Adif a fer  millores a l’estació , és així? 

Intervé l’alcalde: No és la informació que tinc jo, segons la informació que tenim nosaltres 
sobre una reunió que hi va haver aquesta setmana i que s’ha passat còpia del resultat de la 
reunió als afectats que No ens fotin el Tren, doncs no és així. En definitiva el que s’està fent 
durant aquest any és adjudicar algunes obres de millora d’enllumenat, d’ubicar un espai 
d’assentar els lavabos, d’ubicar un espai per posar el sistema informàtic de senyalització per 
tal que quan es faci l’execució de les obres de millora es pugui treure aquella caseta de 
telecomunicacions que hi ha allà al mig i que dificulta la possibilitat de poder assentar 
l’andana del cantó de baix o del cantó d’enfront, hi ha diverses activitats, hi ha també el 
canviar les escales per tal que siguin no lliscants, hi ha tot tipus de realitzacions que segons 
se’m va dir, això s’havia d’adjudicar en el transcurs d’aquest any i en el transcurs de l’altre hi 
ha l’ordre de fer no solament aquí sinó que esperen que es pugui fer l’exercici que ve és fer 
passos soterranis, ampliar l’andana de l’altre cantó, perdó, és que ara ho dic de memòria, és 
posar també una marquesina a la banda de l’altre cantó de l’estació i aleshores anivellar el 
nivell de la plataforma i treure tots els passos que tanta dificultat li donen, tots els passos de 
vies de trens per tal que quan vingui un tren llarg no hi hagi les dificultats que les persones 
invidents tenen. Amb la Plataforma No ens fotin el Tren vam quedar que ja que era ara a 
finals de juliol que m’havien de donar la resposta pel setembre faríem una reunió per tal de 
parlar-ne i aquest serà el moment en què us convidarem per tal que hi participin. 

Intervé Dolors Calm: Perdoni, una cosa, si hi ha un informe vostè no ha cregut convenient 
passar-lo a l’oposició que hem estat sobre el tema en tots els plens.  

Intervé l’alcalde: Bé, això no és un informe, això és una acta que jo vaig fer a la gent de la 
Plataforma no ens fotin el Tren; en definitiva jo em vaig comprometre a què a les reunions hi 
participarien totes les persones que volguessin, aleshores això és el que faré. Evidentment, el 
que he fet jo és a la persona portaveu és passar-li una relació de tots els acords que em van dir 
que havien pres en aquesta reunió, jo no vaig participar en cap acord, i després de diverses 
reunions que jo he tingut, perquè això no és fàcil, amb Adif, amb Renfe, amb rodalies, s’ha 
arribat a un consens i per tant vaig tenir una última reunió pel juny, vaig poder aconseguir que 
els tres responsables de Catalunya de les tres institucions junts per tal de plantejar aquest tema 
i aquesta setmana em van tornar la contesta.  
 
Intervé Dolors Calm: Li demanaria una mica de consideració per a l’oposició. Suposo que no 
és molt demanar. 
 
Intervé Rosa Puig: Jo només volia confirmar el que he entès, que és el que jo ja tenia entès 
que el juliol és fa aquesta licitació per a la primera fase de les obres.  

Intervé l’alcalde: Sí, sí. 
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Intervé Rosa Puig: Caram. 

Intervé l’alcalde: El que passa que això és el que em van dir, jo ho seguiré si és pel juliol o pel 
setembre. La data exacte no me l’ha van dir, però abans de final d’any intentarien que tota 
aquesta primera fase es fes, abans de final d’any, això és el que em van dir. Vull dir, que 
quedi clar. Aleshores, jo vaig enviar una relació de tots els compromisos que ells em van dir 
que havien pres al portaveu de la Plataforma no ens fotin el Tren per veure si ens podíem 
veure, però a ella no li va anar bé i ella mateixa ens va proposar que ho féssim pel setembre. 
Després se us convocarà com ens vàrem comprometre. 

Intervé Dolors Calm: Referent a l’arxiu municipal. Tenim uns dubtes que agrairíem ens 
podessin aclarir, s’ha tingut en compte si aquest local serà petit en uns quants anys? Hem 
enquibit els documents que estaven en caixes al local de la cooperativa? Val a dir que quan es 
va fer l’edifici de l’Ajuntament, que sempre ens han dit per activa i per passiva que va sortir 
molt barat, ha resultat del tot insuficient l’espai no tan sols l’espai de l’arxiu, sinó per 
vigilants municipals, assistència social, etc. I un altre dubte que tenim és si pensen adequar el 
lloc on ocupaven aquests arxius per ampliar el que és l’atenció de l’assistència social, ja que 
és lamentable que s’hagin d’esperar a peu dret on estan els vigilants municipals i a l’entrada 
de l’Ajuntament sense cap mena de privacitat, amb uns despatxos del tot insuficients. Aquesta 
petició els hi fem perquè creiem que és per respecte a les persones que treballen i les que han 
de ser ateses. Per cert, ens poden informar a què destinaran l’ajut a obra social de 36.980 
euros que la Diputació ha donat al municipi? 

Intervé l’alcalde: A veure, a formulat diverses preguntes, passem de l’arxiu municipal a una 
altra cosa. L’arxiu municipal, evidentment, hi ha hagut un volum de documentació que ha fet 
que hagi quedat insuficient però no solament per això, sinó que després d’haver fet 
l’Ajuntament, després d’haver ubicat els espais, dissenyats els tècnics els espais dels arxius el 
que s’ha fet és tot un treball de recepció de documentació que com he explicat abans no 
solament és la que produeix el propi Ajuntament; per exemple, tenim el fons Cerdà; tenim un 
fons de GMB; tenim el fons de la cooperativa. Per tant, tots aquests fons que tenim 
evidentment s’han anat catalogant i s’han anat posant a disposició i això vol un espai. 
Evidentment quan tu crees un servei, o quan tu col·loques una persona perquè faci un servei 
aquesta persona treballa cada dia i aleshores va generant informació, va generant idees, va 
generant més volum d’informació es va donant a conèixer i per tant llavors hi ha gent que 
demana el perquè no ho recepciona l’Ajuntament, després es fa una anàlisi de tota la 
documentació tècnica, evidentment nosaltres no hi intervenim per res i a partir d’aquí aquesta 
persona, doncs, decideix si és d’interès comú o no, o si és d’interès. Per tant, penso que això 
és una cosa viva que, evidentment, quan més bé ho tinguem, quan més hi treballem, quan més 
ben digitalitzat ho tinguem més informació es rebrà i més espai es necessitarà. Com que es va 
donar aquesta circumstància, com que això estava ubicat en un espai que hi havia allà on eren 
els baixos del magatzem de la cooperativa que no tenia les condicions que hauria de tenir, 
doncs, es va plantejar aquest tema i el que es va fer és adequar un espai per tal que aquesta 
documentació no es faci malbé, tingui els nivells d’humitat que marca qualsevol document 
que està arxivat i estigui en bones condicions i això s’ha fet en un tipus d’instal·lació que va 
anar perfecte, un tipus de local que no s’hi va haver de fer cap obra, simplement es va posar 
una instal·lació de seguretat, i aleshores es va posar un tipus d’arxiu en el qual si un dia s’ha 
de marxar d’allà aquest arxiu es pot traslladar a un altre lloc; per tant, penso que s’ha pensat i 
s’ha fet bé tenint en compte tot això. Contestant ara l’altre espai, és evidentment que pel que 
fa als serveis, com que es van donant molts serveis, com que som un dels quatre municipis de 
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la comarca que té un servei de Benestar propi, vull dir només n’hi ha quatre, la resta es fan a 
través d’una cooperativa o es fan a través de la mancomunitat la Plana; per tant, evidentment, 
aquest servei ja que tenim més treballadors per habitant del que ens tocaria per tal d’oferir 
millor qualitat del servei, doncs, quan es dóna més servei hi ha més demanda això sempre és 
així, per tant l’espai on es presta el servei en aquest moment ha quedat reduït, és evident que 
se li donarà una solució properament però en aquest moment s’hi està treballant i quan es 
sàpiga exactament la solució es donarà. Ara bé, òbviament, tots els espais de l’arxiu estan 
ocupats, hi ha molts metres encara per ocupar d’estanteria però estan ocupats per estanteries 
per poder recepcionar tot aquest tipus de documentació. Moltes gràcies. 
 
Intervé Dolors Calm: L’ajuda de 36.980 euros com la repartiran o la destinaran? 
 
Intervé l’alcalde: És que això és una qüestió tècnica, els tècnics valoren el tipus de necessitats 
de les persones i a partir d’aquí proposen unes despeses, aquesta persona s’hauria d’ajudar 
amb això; no és una qüestió política. La qüestió política és posar els serveis a la disposició de 
les persones, però, aleshores, tècnicament han de dir com es gestionen les persones que hi 
entenen i que són professionals. 
 
Intervé Dolors Calm: En les últimes comissions se’ns ha manifestat que no es contestarà cap 
pregunta a Ple si abans no les hem formulades en les comissions. Entenem que ja que es 
graven els plens l’equip de govern no vol quedar malament contestant com fins ara el que els 
hi semblava o simplement donant voltes i no contestant. Estan en el seu dret a demanar-ho, 
ara bé sembla que només aquestes preguntes els preocupa i en canvi no els preocupa que quan 
com a grup de l’oposició entrem instàncies i mocions perquè les posin a l’ordre del dia i no es 
donen pressa en contestar o contestar-les correctament.  
 
Com a tall d’exemple és: Nosaltres reivindiquem que se’ns entri la moció presentada sobre les 
bonificacions dels cotxes elèctrics. Escolti’m, no passa res en donar una mica de 
protagonisme a l’oposició i, a més, quan presenta mocions positives i molt treballades per un 
bé comú de Centelles i que vostès segons ens han dit posaran en marxa. No creuen que les 
coses es poden fer molt més fàcils i cordials. Vostès sempre juguen a què ens cansem i ho 
deixem per impossible. No creuen que ja seria hora de canviar les formes? Vostès dient que ja 
bonificaran, ja la donen per saldada. Ni tan sols donen cap explicació a no ser que se’ls 
demani. Així no se perquè registrem els documents si no en fan cap cas?  
 
Moció sobre la possibilitat d’ampliar l’horari de l’Ajuntament a dues hores els dijous a la 
tarda (ens varen dir que pel setembre ho estudiarien) serà així?  
 
Pel que fa a instàncies: Instància del dia 27/6 demanant que pengin les gravacions del Ple, ja 
n’hem parlat, sense contestació!  
 
El 24 d’abril vàrem entrar amb registre 764 demanant que volíem veure el treball d’una 
empresa externa havia fet al personal de l’electra i sobre les conclusions, ens contesten el 19 
de maig que està a la nostra disposició, però sorpresa, ho té el Sr. alcalde i demanem reunió i 
després de cinc cops se’ns dóna dia i hora i l’únic que em diu que no pensa donar-nos 
l’informe, això sí acompanyat amb una explicació rocambolesca que els empleats no ho volen 
o que hi ha dades personals, demano doncs que se’ns donin les conclusions però n’hi això. 
Qualsevol diria que aquí no sabem cadascun la nostra responsabilitat. Pacientment els hi 
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tornem a demanar per escrit el 17 de juny i encara esperem una resposta; creiem que no ens la 
volen proporcionar, cal suposar que les conclusions no són favorables al sistema de direcció.  
 
Vostès saben que per llei ens ho han de donar, com ho hem de fer això? Hem de posar 
denúncia? Mirar que algú de més altes instàncies els hi digui que ens ho han de donar? Anar 
al Síndic? Serà necessari?  
 
Instància del 23 de maig, demanant informació per escrit sobre el funcionament, cursos, 
nombre de professors i costos de la Fundació Privada Osona i Desenvolupament, encara no 
tenim resposta.  
 
El 17 de juny entrem instància demanat que ens diguin qui és el responsable de l’Ajuntament 
del control de l’aigua i les analítiques en cas d’incidències, la regidora? L’alcalde? Els 
tècnics? I el control que hi ha en la tardança com de les incidències i res de res, amb un tema 
prou important.  
 
Instància del 8 de juliol demanant còpia dels consums d’electricitat de l’any 2015, sense 
resposta. O sigui no volen quedar malament cara a les gravacions, del que no saben o no volen 
contestar, però en canvi passen totalment de les peticions dels grups de l’oposició que estan 
fent la seva feina, molt bé ens agradaria que ens diguessin com ho solventem això! Com hem 
dit abans hem d’anar a altres instàncies o ho solventem de bones maneres? 
 
Intervé l’alcalde: De les instàncies que vostè diu, el tema de l’aigua és que és una qüestió 
purament tècnica, hi ha una empresa que té l’obligació de donar l’aigua amb qualitat, que té la 
concessió d’un servei i que té uns tècnics que fan les analítiques i que vetllen per aquesta 
qüestió; per tant, jo no sé aquí tota aquesta història rocambolesca que vostè està dient. La 
segona qüestió, és els informes que vostè demana que va passar per la última Junta de Govern 
i se li entregaran les conclusions d’aquests estudi en la propera Junta, quan s’aprovi la Junta, a 
la propera Junta se li passaran les conclusions d’aquest estudi que es va fer sobre els 
treballadors, i ara el Sr. Josep Paré li respondrà a la resta. 
 
Intervé Josep Paré: Jo crec que vostè ha quedat en evidència no ha fet cap pregunta que no se 
li hagi donat resposta en el Ple, no hi ha hagut cap pregunta dels companys d’ARAJUNTS 
que no s’hagi contestat. El que hem posat en evidència a la Junta de Portaveus és que si vostès 
es treballen una pregunta doncs no està de mès per referència que els companys que estem a 
l’equip de govern se’ns avancin aquestes preguntes; no per res, perquè són temes que s’hi està 
treballant, els regidors tenen el coneixement, però que si vostès tenen molt clar que volen 
demanar allò no és el mateix contestar-ho in situ que haver pogut preparar amb més detall la 
resposta; l’exemple més clar i per posar un exemple és el de l’escola bressol, és una cosa 
recent, la regidora ho porta, ho ha contestat amb tota normalitat i així es farà en els propers 
plens, però si vostès tenen clar que és un tema que han estat treballant i que el volen posar en 
el Ple no costa res avançar-ho a la Junta de Portaveus perquè la regidora ho pot preparar amb 
més detall o bé acollir-se, com ja vaig dir, a contestar-ho en un proper Ple i crec que això no 
beneficia ni al context que és quan realment es produeixen les coses i penso que entre tots 
hem d’intentar generar el màxim de fair play possible i per això ho hem demanat. Nosaltres 
no ens hem d’amagar de res i és més, jo crec que vostè la majoria d’instàncies que presenta es 
per deixar constància però d’interès no en té cap i d’aquí li venen els problemes, si vostè 
tingués interès concret per coses doncs es reuneix amb el regidor que porta l’escola d’adults, 
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concreten els temes i no cal fer una instància. Penso que és un Ajuntament prou petit i que ens 
coneixem tots com per acabar amb aquests tipus d’històries i finalment com ja hem dit en els 
diferents moments la documentació està a la seva disposició i per tant no hi ha cap mena de 
problema per accedir-hi i per tant remetem el que hi ha hagut, però si que li recordo com ja 
vaig dir a la comissió que vostè veig que s’ha posat molt en una posició de víctima de que no 
els tenim per res; jo crec que demanar coses perquè quedin escrites penso que és un canal, 
demanar coses perquè hi ha interès, buscar complicitat amb el regidor, entrar en el detall és 
una altra manera de fer, que hem posat la mà estesa a vostès igual que en els altres companys i 
que creiem que és el nostre tarannà i el que donarà confiança amb l’Ajuntament i amb el que 
fem; no només no hi ha res a amagar, tot és públic, però que si hi ha coses concretes que són 
de la seva rellevància. I acabo amb la moció que es va comentar a la Junta de Portaveus dues 
vegades, és un tema que com ha fet en el Ple barreja moltíssimes coses, el que afecta a 
l’Ordenança fiscal s’ha passat al secretari i és un treball que portem fent amb la Diputació i 
per tant les bonificacions que vostè planteja es puguin acollir. Tots els altres temes molt més 
vinculats a la regidoria de mediambient i per tant l’emplacem que ho treballi directament amb 
ella, que busquin maneres de millorar la setmana de la sostenibilitat, activitats que es fan de 
foment en aquests àmbits i crec que això beneficiarà més a tots que no anar presentant 
documents que al final el que farà és generar documentació pròpia  i jo crec que demostra que 
l’interès és un altre. 
 
Intervé Dolors Calm: Eh, i amb el fair play i de veritat que així ho agrairé. Però vostè no em 
pot estar dient el que m’està dient que entro instàncies per no sé què! Vaig haver de venir cinc 
vegades  i quan ja havia entrat la instància i quan vaig ser dins el despatx del Sr. alcalde se’m 
diu que no se’m dóna; vull dir, el temps tots ens costa el que ens costa, vostè no hem pot dir 
això després del que ens han fet i hem hagut d’arribar en aquest Ple i dir-ho públicament 
perquè vostè digui que se’ns donarà perquè vostè a mi em va dir que no me’l donaria; és o no 
és? I llavors diem les coses pel seu nom i tant que volem fair play però llavors posin de la 
seva part,  i vostès contesten a les preguntes des de que es graven plens perquè fins ara no en 
contestaven ni una, que també en quedi constància d’això, sinó ens remetem a les actes. 
 
Intervé Josep Paré: Home, precisament les actes deixen constància que no hi ha hagut mai cap 
pregunta que no s’hagi contestat en el Ple, vostè porta molts anys venint i precisament crec 
que és l’exemple més clar de que vostè menteix. 
 
Intervé Dolors Calm: Un dels temes molt importants és que en el mes de març l’empresa 
Sorea presenta pressupost per instal·lar un sistema regulador de mescla de l’aigua del Pou de 
Can Buenos, pou que ha donat en el transcurs dels últims 15 mesos analítiques alterades un 
parell de vegades (concretament tetra-cloro-etilè) pou que se li fa un tractament (estripin) per 
sanejar l’aigua abans d’abocar-la a la xarxa. Fa uns dies que aquest aparell que fa el 
tractament de l’aigua no hi era. Per tant, no sabem si aquesta aigua del pou que esta 
contaminada l’hem estat bevent, això ja va passar durant 10 dies fa un parell d’anys. Des de 
l’any 2007 tenim problemes en aquest pou. Vostès diuen que el responsable és Sorea i els 
mereix tota la confiança. Per nosaltres, el que tenim molt clar és que el responsable principal i 
últim és l’Ajuntament i que estan jugant a la ruleta russa amb aquest tema. Per tant, demanem 
aquí en aquest Ple que clausurin el pou com a mesura de prevenció. Aquesta és la nostra 
petició per un bé comú. Vostès decideixen amb la seva majoria, que faran! Donat que no 
tenim confiança en la gestió de l’aigua que fa Sorea demanem que els serveis tècnics de 
l’ajuntament, coordinats amb el secretari, facin un estudi del cost de la remunicipalització del 
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servei d’aigua i les diferents alternatives posteriors a estudiar, com podria ser una cooperativa 
de consumidors coordinada per aquest Ajuntament. 
 
Intervé l’alcalde: Bé, jo li respondre la primera part, el que fa és una millora que es fa perquè 
l’aigua no sempre és igual, va canviant el tant per cent de components que té l’aigua i a partir 
d’aquí s’ha d’anar adaptant en funció. L’utilització d’aquest pou era una, ara és una altra, per 
tant la utilització d’aquest pou amb previsió d’utilitzar-lo molt més és fa per garantir millor la 
qualitat de l’aigua. Nosaltres tenim l’absoluta confiança en aquesta empresa, creiem que tenen 
tots els mitjans tècnics necessaris i humans per tirar-ho endavant, és l’empresa que porta totes 
les aigües en alta de la comarca, és l’empresa que porta totes les aigues de la majoria dels 
ajuntaments importants de la comarca a excepció de Vic; per tant, el que penso, és que és una 
garantia, a més a més, hi ha un tècnic del Consell Comarcal especialista en aigua que també hi 
està a sobre i vigila; en canvi el que no podem pretendre de cap de les maneres és que els 
tècnics municipals sàpiguen de tot, això és impossible, cadascú sap del que sap, per tant en 
aquest tema hi ha farmacèutics, hi ha químics, hi ha persones que són les que fan les 
analítiques i que fan el control de les aigües i nosaltres amb l’estructura que té el nostre 
Ajuntament no tenim ni cap farmacèutic ni tenim cap químic. Avui en dia l’aigua és molt 
complexa, les exigències de la Generalitat lògicament són moltes i per tant s’han de complir i 
es compleixen totes. Ara bé, cadascú pot opinar el que cregui més convenient.  
 
Intervé Dolors Calm: l’únic que nosaltres demanem es que se’ns demostri la qualitat de 
l’aigua, ja que veiem algunes analítiques alterades, demanem que se’n digui (...) 
 
Intervé l’alcalde: Amb tots els respectes li he de dir que hi ha coses que s’hi ha d’entendre. 
Amb tots els respectes i li dic amb tot el respecte, no es pot parlar de coses que no s’hi 
entengui si un no va molt ben informat i es posen en dubte coses que penso que no són bones 
per ningú. D’acord. Moltes gràcies. 
 
Intervé Alfons Giol: Hi ha alguna cosa més, teniu més preguntes? 
 
Intervé Dolors Calm: Semblava que s’establia una plaça per un vigilant municipal més. Com 
està aquest tema? Està parat? Com a mínim no n’hem sabut res més. 
 
Intervé Antoni Castells, regidor de Seguretat Ciutadana: En el procés de l’any es faran les 
proves pertinents. 
 
Intervé Dolors Calm: En el Ple passat vostè Sr. alcalde va deixar pendent per aquest Ple la 
contestació sobre una partida que hi ha en el Pla parcial de Sant Pau per assessorament extern 
per un import de 12.100 euros; pel mateix import i concepte l’Ajuntament ja ha pagat una part 
a càrrec del Pressupost general de l’Ajuntament, com és que es repeteix la partida, el concepte 
i la quantitat? Li torno a fer la pregunta perquè vostè no me l’ha contestat. 
 
Intervé l’alcalde: Certament li he de dir, que amb tota la sinceritat del món, aquesta pregunta 
se m’ha passat per alt, però se li contestarà. Evidentment, el control de totes les partides es 
porta a través dels serveis tècnics i jurídics i ara li respondrà el senyor Josep Lluís Bergés. 
 
Intervé Josep Lluís Bergés: No s’ha produït cap duplicitat, és una pagament fraccionat. 
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Intervé l’alcalde: Moltes gràcies. 
 
Intervé Dolors Calm: El 7 d’abril s’aprova en Comissió de Govern hi ha l’ampliació de la 
jornada laboral d’una treballadora per elaborar el Pla Jove 2016. Tenim un informe negatiu 
del secretari en què diu que no es compleixen els principis de concurrència, publicitat i 
capacitat! Persona ja contractada sense complir amb la normativa i ara li amplien la jornada! 
Nosaltres  voldríem saber, què creuen que hem de fer com a grup de l’oposició, que veiem 
que vostès es salten totes les normatives existents i fan cas omís d’un informe negatiu del 
secretari? Fa molts anys que estem a sobre les contractacions d’aquest Ajuntament, es fan per 
urgència i a dit i casi mai compleixen com diu el secretari els principis de concurrència, 
publicitat i capacitat. Si no ho tenim mal entès vostès tenen un avis de l’oficina antifrau que 
els avisa de les maneres que fan les contractacions! I tot i així vostès ni cas! Mirin ens sap 
molt de greu però ens veiem obligats a fer una denúncia una altra vegada, no ens donen 
alternativa, perquè si no ho fem així ens convertiríem amb corresponsables dels fets. Creiem 
que amb una advertència n’hi hauria d’haver prou perquè vostès contractin correctament però 
pel que es veu no hi ha manera. Ho hem intentat de totes maneres i no ens queda alternativa. 
Aquí també podríem parlar de la contractació de l’equip de socorristes per urgència per un 
import de 17.998 euros, per no arribar als 18.000 euros, que tampoc ho veiem gens clar! Etc. 
De veritat, molt cansats d’aquestes maneres de fer. Pensen canviar-les? Encara que només 
sigui per evitar sentir el que els hi estic dient? 
 
Intervé Cristina Ciudad: Pel que fa a la persona que se li ha ampliat la jornada per tot el tema 
del Pla Jove, només explicar els motius pels quals s’ha fet; o sigui, la informadora juvenil que 
hi havia fins el moment ha adquirit altres tasques, degut al temps que portava i a la feina que 
assumia la persona nova que hi ha ara al Punt Jove cobrint aquesta vacant no ho pot portar tot 
i per tant es va decidir que fos una persona de la casa que ja portava molt temps i a part estava 
relacionada amb aquest àmbit qui assumís una part d’aquest feina i per tant es va optar per 
aquesta ampliació del contracte. El motiu és aquest és senzill i simplement es va fer per les 
raons que exposo en aquests moments. 
 
Intervé Josep Arisa, regidor d’esports: El tema dels socorristes, és una empresa contractada 
que ens fa el servei de socorrisme, a més amb la particularitat que ens fa el servei a la carta i 
al dia. Si es dóna la casualitat que aquell dia hi ha molta gent a la piscina demanem un altre 
socorrista i el tenim allà. Si ens falta una persona a la porta podem els hi demanem i ens 
porten una persona a la porta per tal de cuidar-se de la taquilla. Per tant, és una empresa 
contractada que porta el tema del socorrisme que és Catwas que ja la teníem l’any passat i que 
l’hem continuat tenint aquest any, com hi ha el servei tècnic que porta tota la part tècnica de la 
piscina que forma part de l’organigrama del servei de la piscina d’estiu. 
 
Intervé Dolors Calm: Es que cap d’aquestes explicacions justifiquen la manera de contractar. 
Jo ho sento molt però penso que vostès han de donar una altre mena d’explicacions.  
 
Intervé  Josep Arisa: No ho ser si ho sent. Però és així. 
 
Intervé Dolors Calm: Hem vist un títol a la premsa que estan negociant la compra del Palau 
Comtal! Ens poden informar com està en aquest moments? Tenen avançades les 
negociacions? Hi ha projecte? Han fet estudi del que pot costar a l’Ajuntament la reparació? 
Un pla de viabilitat? A què el pensen destinar? No creuen que això si és així ja ens ho haurien 
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d’haver explicat? Veiem que per una altra banda a la propietat se li exigeix el pagament de les 
despeses de la protecció del que cau i se li diu que si no anirà per via executiva, i la propietat 
els hi diu que tornaran a posar el Palau a la venda, perquè no han complert res del que es 
varen comprometre i no sembla que les negociacions vagin gaire per bon camí, no!. 
 
Intervé Josep Paré: Em sorprèn la pregunta perquè quan precisament es va aprovar el Pla de 
barris es va dir que és una de les línies que precisament preveu la compra; per tant, s’està 
negociant amb la propietat, hi ha un projecte al darrera i a partir d’aquí si les negociacions 
avancen s’informarà però a dia d’avui estem igual que quan es va aprovar la modificació del 
Pla de barris.  
 
Intervé Dolors Calm: Com poden veure avui no hem fet cap referència a la neteja o a la 
recollida de residus, als manteniments que no es fan, etc. Tot això són incompliments que hi 
ha en la contractació; en la Comissió del Ple es varen comprometre a fer una comissió 
específica sobre el mateix, els donarem un marge de confiança i esperem ens concretin data 
en breu!. 
 
I un últim prec, Netejaran els panells d’informació per la part de sota que hi ha acumulat molt 
paper i que donen una imatge de deixadesa, i que ja els hi vaig demanar en el Ple anterior? 
 
Intervé Antoni Castells: Sí, es netejaran. Hem passat uns dies molt complicats, aquesta 
primavera ha set molt complicada per nosaltres, vostè sap perfectament que ha plogut 
contínuament, que hem hagut d’estar molt a sobre de les herbes i tractar-les, ja que no s’havia 
fet mai, de la manera de fer-ho, vull dir i potser algunes feines s’han endarrerit; es netejarà. 
 
Intervé Alfons Giol: Un petit comentari, m’ha fet gracia que el Sr. alcalde reconegués que 
aquest cop ens mereixíem una felicitació perquè hi ha hagut un esforç per part d’ARAJUNTS 
per Centelles de fer una contenció. Aquesta contenció s’entén en el sentit d’ alguna de  les 
demandes que hem plantejat; és a dir, a nosaltres ens sembla que si plantegem la manera de 
funcionar des d’una perspectiva com ja s’ha començat a plantejar en les Comissions 
informatives de més deliberació entre l’equip de govern i l’oposició és possible que trobem 
altres vies en la línia del que nosaltres havíem plantejat ja inicialment. En tot cas, sàpiguen 
que nosaltres hem fet alguna de les propostes concretes que hem plantejat per escrit perquè 
tenim la voluntat clara d’intentar que alguna de les coses que es plantegen com és el tema de 
les actes, la gravació, etc, etc, que arribem a uns acords que ens permetin trencar alguna de les 
inèrcies que són habituals, no! I en tot cas, ja acabo respecte a les inèrcies, ja se que tractar 
amb l’oposició i amb l’oposició que a vegades planteja la Dolors amb tota la legitimat a 
vegades és complicat i en tot cas Josep, només una cosa, a mi em sap greu i t’ho dic com a 
regidor, a vegades algunes de les expressions que s’utilitzen a l’hora de qualificar l’actuació 
de la Dolors; a mi em sap greu, simplement això. Demano una miqueta de respecte perquè 
penso que ella té la seva manera de plantejar-ho i jo crec que hi ha alguna de les expressions 
que em fa l’efecte que ens les podríem estalviar, simplement això. Gràcies. 
 
Intervé Josep Paré: Jo crec que en un Ple no es pot mentir i per tant això és un tema que no el 
deixaré passar i si en algun moment he faltat al respecte cap problema en reconèixer-ho  
 
Intervé Dolors Calm: Vostè haurà de demostrar que he mentit, perquè no és així. 
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Intervé Alfons Giol: Hi afegim més llenya el foc, eh! 
 
Intervé Víctor Barquer: Simplement una qüestió en relació amb el grup de Convergència i 
Unió, la iniciativa de la gravació dels plens en aquesta candidatura, en aquesta legislatura, 
perdona, va ser una iniciativa d’ARAJUNTS. Nosaltres ens sembla molt bé i perfecte que el 
grup de CiU es vulgui afegir, però siusplau que no es vulgui posar una medalla en solitari 
perquè no ha estat així i li agrairia que en tot cas no torni a passar. 
 
Intervé Dolors Calm: Doncs, ho sento perquè no ha estat mai cap intenció de posar-me una 
medalla en solitari. Nosaltres sempre ho hem reivindicat i fa molts anys que ho demanem i 
simplement això; Jo sé que vostès ara hi han ajudat i sort dels seus vots, s’ha posat això. 
 
Intervé l’alcalde: Això és una feina conjunta, no ha estat una feina ni dels uns ni dels altres. 
Vostès han fet una proposta nosaltres l’hem valorat. En definitiva gravar els plens és una 
manera diferent, és la transcripció del que es diu en un Ple, el que vull que quedi clar és que 
és una feina de tots. Ara els plens es graven, ara aquí es demana una tècnica millor per tal de 
que es transcrigui automàticament, nosaltres hem buscat la millor tècnica per tal de transcriure 
els plens que és la que fan servir l’Ajuntament de Barcelona, el que fa servir l’Ajuntament de 
Granollers, l’Ajuntament de Torelló; potser sí que n’hi han unes altres de millors! però no la 
coneixem i els tècnics que ens han assessorat, doncs, tampoc la deuen conèixer; tot sigui per 
anar dient coses i em sembla bé, tothom té dret a dir les coses, però també a vegades falta 
rigor i jo entenc que el Sr. Josep Paré a vegades per to té aquestes contestes. No hi ha cap 
actitud malèvola per cap part, sinó que hi ha una actitud de treball, de respecte entre tots, i 
actitud d’entendre entre tots que tot plegat és complicat; la feina de l’oposició és complicada, 
la feina de l’equip de govern és complicada, tot perquè vivim en uns moments certament 
complicats i per tant tots hi hem de posar el sentit comú per tal que aquest Ajuntament que en 
definitiva són els ciutadans d’aquest poble tirin endavant el millor possible. Per tant, moltes 
gràcies.  
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
El secretari         Vist i plau 
         L’alcalde 
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