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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE 
 
Identificación de la sessió 
 
Número: Ple 2016/9 
Caràcter: extraordinària 
Data: 28 d’octubre de 2016  
Horari: de 21:00 a 21:47 
Lloc: sala de Plens de l’Ajuntament 
 
Assistents 

Miquel Arisa Coma, alcalde president, PSC-CP 
Josep Paré Aregall, regidor, PSC-CP 
Cristina Ciudad Fernández, regidora, PSC-CP 
Antoni Castells Preseguer, regidor, PSC-CP 
Neus Verdaguer Paré, regidora, PSC-CP 
Josep Arisa Argemí, regidor, PSC-CP 
Xavier Serra Mas, regidor, PSC-CP 
Alfons Giol i Amich, regidor, ARAJUNTS-AM 
Margarita Prims i Damas, regidora, ARAJUNTS-AM 
Víctor Barquer i Cruz, regidor, ARAJUNTS-AM 
Miquel Àngel Alabart i Saludes, regidor, ARAJUNTS-AM 
Dolors Calm Morera, regidora, CiU 
 
Josep Lluís Bergés Collado, secretari general. 

Excusa l’assistència 
Rosa Puig i Moré, regidora, ARAJUNTS-AM 
 
1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR (29 DE 
SETEMBRE DE 2016) 
 
S’inicia la deliberació per a l’aprovació de l’acta plenària anterior i es transcriu la gravació: 
 
Pren la paraula Miquel Arisa, alcalde president: El primer punt el correrem, el primer punt 
serà l’aprovació de l’acta de la sessió anterior; per tant, el que posa primer serà el segon i així 
successivament. D’acord! Ho sigui que aprovarem l’acta de la sessió anterior. 
 
Intervé Alfons Giol, portaveu del grup polític municipal ARAJUNTS-AM: No estava previst 
aquest primer punt? 
 
Intervé l’alcalde: No. Però com que ja està feta i tothom l’ha tingut. 
 
Alfons Giol intervé: En un començament no estava previst que aprovéssim l’acta. 
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Intervé l’alcalde: Doncs la posem. D’acord! Sembla bé. Doncs bé, comencem aquest Ple per 
tal d’inicialment aprovar l’acta de la sessió anterior. Alguna cosa? 
 
Alfons Giol. En primer lloc, moltes gràcies Sr. alcalde, en aquest punt nosaltres volíem 
comentar un parell o tres de coses que ens semblen importants. Per una banda, agrair i 
reconèixer que per fi hi ha el vídeo penjat de l’últim Ple i per tant doncs reconèixer el que ha 
fet l’equip de govern que era el seu compromís. També recordar que les anteriors nosaltres 
també havíem demanat que fossin penjades i que no hi són i que em fa l’efecte que si no hi ha 
cap problema tècnic no hi hauria d’haver cap inconvenient perquè hi fossin i, després, 
respecte a l’acta, l’altra dia en la Comissió de Portaveus es va suscitar un debat en el qual, en 
primer lloc el que va quedar clar és que el que era la voluntat de l’alcalde que en tornéssim a 
parlar i per tant per nosaltres això és un tema important i estem esperant que se’ns convoqui 
per veure si podem trobar una via de solució a aquest debat que a algun dels regidors de 
l’equip de govern li sembla que són estèrils, però que per nosaltres són importants i com a 
prova també de la importància que té per nosaltres aquest punt també reconèixer que avui per 
primera vegada ARAJUNTS votarà de mantera diferent respecte a aquest tema. És a dir, hi 
haurà algun dels nostres regidors que votarà a favor de l’aprovació de l’acta perquè entén 
legítimament que aquesta acta obeeix a un dels objectius que s’havien fixat, que és que 
aquesta acta es gravés, que es pengessin també les imatges i això en aquest moment ja s’està 
complint encara que en faltin algunes i que per tant, també amb bona voluntat, per part del 
grup d’ARAJUNTS també estem demostrant amb aquest vot a favor que nosaltres donem 
aquest vot de confiança per veure si aconseguim resoldre per una banda definitivament aquest 
problema, però també hi ha un altre conjunt de regidors que continuem pensant que encara 
tenim aquí una discrepància que l’hem d’acabar de resoldre. Per tant, votarem una miqueta en 
aquests dos sentits. 
 
Intervé l’alcalde: Moltíssimes gràcies. Bé, dues coses que he de dir al respecte; primer dir que 
no s’ha produït la reunió per qüestions purament personals de l’Alcaldia que no li ha estat 
possible, per tant per varies raons personals que no venen al cas comentar-les i que es farà en 
el proper mes. Segona qüestió, és perquè no sigui una qüestió de debat que nosaltres estem 
canviant, estem fent una pàgina web nova i per tant hi ha hagut uns certs problemes tècnics en 
l’estructura d’aquesta pàgina web per tal de poder encabir totes aquestes actes i per tant un 
dels motius del retard també ha estat aquest i també perquè no sigui motiu de discrepància 
perquè el problema tècnic segueix persistint i la nova pàgina web no estarà fins l’any que ve, 
ja que tot vol la seva feina doncs no hi podran ser totes fins que això no estigui resolt, també 
vull que quedi clar. Ho dic perquè no es cap voluntat que hi siguin, no hi siguin, sinó per 
aquesta qüestió. D’acord! Per tant quedem així. 
 
Intervé Dolors Calm, en representació del grup polític municipal CiU, reivindico les dues 
actes que falten, que penso que hi han de ser i també per la meva part considero que l’acta 
literal no hi ha de ser, jo penso que si hi ha un acta que reflexa els acords és suficient si tenim 
el vídeo penjat a la web.   
 
Intervé l’alcalde: Moltíssimes gràcies. Passaríem a l’aprovació de l’acta, la qual queda 
aprovada pel quòrum de més de dos terços, amb l’abstenció d’Alfons Giol, Miquel Àngel 
Alabart, i Margarita Prims del grup municipal ARAJUNTS-AM. 
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2. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT NÚMERO 4/2016 
 
Vist el dictamen de l’Àrea de Gestió i Serveis Generals, de 21 d’octubre de 2016, que consta a 
l’expedient. 
 
Vista la Memòria justificativa i econòmica, la qual es transcriu literalment: 
 
“L'execució del Pressupost municipal comporta l’obligació d’adaptar-lo a les  necessitats en 
quant a l’obtenció del crèdit suficient per subvenir la despesa en cada moment. 
 
Atès que és necessari fer un suplement i en el seu cas habilitació de crèdit extraordinari de 
diverses partides de despeses dels capítols 1, 2, 4 i 6  per tal de fer front a despeses  que s’han 
de realitzar durant aquest any. 
 
Atès que entre les modificacions pressupostàries que autoritza la normativa les aplicables en 
el nostre cas són les que es descriuen a continuació: 
 
Expedient de modificació de crèdit (MP 4/2016) del Pressupost municipal vigent, mitjançant:  

 
- Crèdits extraordinaris: 

 

Partida Títol Crèdits 
extraordinaris 

164-61900 Projecte de pavimentació del Cementiri 176.739,64 
170-21000 Manteniment lleres públiques en tram urbà 9.000,00 
170-22706 Auditoria Ambiental. Agenda 21 6.800,31 
334-20200 Lloguer de local per exposicions culturals 2.117,50 
920-2270601 Manteniment patrimoni 4.595,34 
 Total        199.252,79 
 

- Suplements de crèdit: 
 

Partida Títol Suplements de 
crèdit 

1622-22700 Gestió de residus urbans 30.000,00 
163-22700 Neteja viària 15.000,00 
170-22699 Medi Ambient 12.000,00 
231-13100 Personal temporal serveis socials 3.300,00 
231-16000 Seguretat social, serveis socials 1.700,00 
231-2020001 Arrendament local banc dels aliments 1.000,00 
231-21200 Reparació Casal dels Avis 3.000,00 
231-2269906 Projectes d'atenció comunitària 23.000,00 
231-48000 Atencions assistencials 12.000,00 
3111-22699 Campanya tinença responsable animals 6.240,82 
3321-62600 Regulació calefacció Biblioteca 1.644,29 
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323-2120001 Reparació i manteniment escoles CEIP 35.000,00 
323-2269901 Altres despeses escoles (tallers d'art) 4.500,00 
323-2270001 Serveis de neteja a les escoles 3.000,00 
323-48000 Transferències escola bressol 15.000,00 
333-21200 Reparació i manteniment Casal Francesc Macià 2.754,08 
334-46600 Xarxa Inter municipal educació permanent 1.973,00 
334-48000 Escola de Música 13.500,00 
338-2260901 Activitats culturals. Festes 5.000,00 
338-2260905 Activitats culturals. Cultura 7.882,50 
425-46500 Consell Comarcal. Aportació Agència d'Energia 54,00 
920-21200 Manteniment edificis municipals 5.679,24 
 Total 203.227,93 
 
Vistos els informes d’Intervenció que consten a l’expedient. 

 
Per tant, es proposa al Ple l’adopció dels acord següents: 

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

- Noves previsions d’ingressos 
Partida Títol Import 
450,53 PUOSC, reparacions, manteniment i conservació 2016 44.741,06 
453,01 ACA, subvenció manteniment lleres públiques 7.200,00 
461,02 Diputació, Escola de Música 3.264,00 
761,00 Diputació, XGL, ajut econòmic pavimentació Cementiri 176.739,64 
 Total 231.944,70 

 
- Majors ingressos 

Partida Títol Import 
420,00 PIE liquidació definitiva 2014 108.967,68 
461,04 Diputació, finançament àmbit benestar social 26.500,00 
461,06 Diputació, Xarxa intermunicipal 1.973,00 
461,09 Programa complementari llars d'infants 2014-2016 15.000,00 
 Total 152.440,68 

 
 

- Transferències 
 
Partida  Títol Import 
920-62700 Alta Bens Patrimoni -4.595,34 
330-46600 Aportació a la FPOFD -8.500,00 
231-2269903 Altres despeses programa d'atenció domiciliària -5.000,00 
 Total -18.095,34 

              



AJUNTAMENT DE CENTELLES 
 

 
 

 

5 
 

Ajuntament  de  Centelles  

2. Modificacions de crèdit: 
 
Capítol Denominació Import 
1 Despeses de personal 5.000,00 
2 

 

Despeses en béns corrents i serveis 171.569,79 
4 Transferències corrents 34.027,00 
6 Inversions reals 173.788,59 
 
 
3. Detall de l’estat final de les partides afectades per la modificació proposada: 
 
164-61900 Projecte de pavimentació del Cementiri 176.739,64 
170-21000 Manteniment lleres públiques en tram urbà 9.000,00 
170-22706 Auditoria Ambiental. Agenda 21 6.800,31 
334-20200 Lloguer de local per exposicions culturals 2.117,50 
920-2270601 Manteniment patrimoni 4.595,34 
1622-22700 Gestió de residus urbans 300.000,0 
163-22700 Neteja viària 148.000,00 
170-22699 Medi Ambient 20.000,00 
231-13100 Personal temporal serveis socials 69.160,84 
231-16000 Seguretat social, serveis socials 47.269,74 
231-2020001 Arrendament local banc dels aliments 4.240,00 
231-21200 Reparació Casal dels Avis 6.500,00 
231-2269906 Projectes d'atenció comunitària 65.000,00 
231-48000 Atencions assistencials 39.634,36 
3111-22699 Campanya tinença responsable animals 23.590,11 
3321-62600 Regulació calefacció Biblioteca 7.044,29 
323-2120001 Reparació i manteniment escoles CEIP 75.000,00 
323-2269901 Altres despeses escoles (tallers d'art) 20.764,53 
323-2270001 Serveis de neteja a les escoles 79.500,00 
323-48000 Transferències escola bressol 495.000 
333-21200 Reparació i manteniment Casal Francesc Macià 30.754,08 
334-46600 Xarxa Inter municipal educació permanent 9.973,00 
334-48000 Escola de Música 83.500,00 
338-2260901 Activitats culturals. Festes 65.000,00 
338-2260905 Activitats culturals. Cultura 62.882,50 
425-46500 Consell Comarcal. Aportació Agència d'Energia 1.344,00 
920-21200 Manteniment edificis municipals 45.679,24 
920-62700 Alta Bens Patrimoni 12.904,66 
330-46600 Aportació a la FPOFD 46.707,00 
231-2269903 Altres despeses programa d'atenció domiciliària 33.000,00 
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4. Detall de l’estat final dels capítols afectats per la modificació proposada (estat de 

despeses)  
  
Partida   Denominació      Import 
1 Despeses de personal 1.879.344,34 
2 Despeses en béns corrents i serveis 3.203.640,28 
4 Transferències corrents 809.824,51 
6 Inversions reals 1.234.408,71 
 
Segon. Que l’expedient sigui exposat al públic pel termini de quinze dies, als efectes 
d’examen i reclamacions. 
 
Tercer. Que en el cas de no presentar-se reclamacions s’entendrà elevat a definitiu l’acord 
d’aprovació inicial.” 
 
L'Ajuntament en Ple, per majoria absoluta, la qual cosa suposa set vots favorables, quatre 
abstencions (del representant d’ARAJUNTS-AM, Alfons Giol i Amich, Víctor Barquer i 
Cruz, Miquel Àngel Alabart i Saludes i Margarita Prims i Damas) 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 la primera modificació de crèdit en el Pressupost General vigent, en els 
termes següents: 
 
1. Procedència dels fons 
 

- Noves previsions d’ingressos 
Partida Títol Import 
450,53 PUOSC, reparacions, manteniment i conservació 2016 44.741,06 
453,01 ACA, subvenció manteniment lleres públiques 7.200,00 
461,02 Diputació, Escola de Música 3.264,00 
761,00 Diputació, XGL, ajut econòmic pavimentació Cementiri 176.739,64 
 Total 231.944,70 

 
 

- Majors ingressos 
Partida Títol Import 
420,00 PIE liquidació definitiva 2014 108.967,68 
461,04 Diputació, finançament àmbit benestar social 26.500,00 
461,06 Diputació, Xarxa intermunicipal 1.973,00 
461,09 Programa complementari llars d'infants 2014-2016 15.000,00 
 Total 152.440,68 
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- Transferències 

 
Partida  Títol Import 
920-62700 Alta Bens Patrimoni -4.595,34 
330-46600 Aportació a la FPOFD -8.500,00 
231-2269903 Altres despeses programa d'atenció domiciliària -5.000,00 
 Total -18.095,34 

 
              

2. Modificacions de crèdit: 
 
Capítol Denominació Import 
1 Despeses de personal 5.000,00 
2 

 

Despeses en béns corrents i serveis 171.569,79 
4 Transferències corrents 34.027,00 
6 Inversions reals 173.788,59 
 
 
3. Detall de l’estat final de les partides afectades per la modificació proposada: 
 
164-61900 Projecte de pavimentació del Cementiri 176.739,64 
170-21000 Manteniment lleres públiques en tram urbà 9.000,00 
170-22706 Auditoria Ambiental. Agenda 21 6.800,31 
334-20200 Lloguer de local per exposicions culturals 2.117,50 
920-2270601 Manteniment patrimoni 4.595,34 
1622-22700 Gestió de residus urbans 300.000,0 
163-22700 Neteja viària 148.000,00 
170-22699 Medi Ambient 20.000,00 
231-13100 Personal temporal serveis socials 69.160,84 
231-16000 Seguretat social, serveis socials 47.269,74 
231-2020001 Arrendament local banc dels aliments 4.240,00 
231-21200 Reparació Casal dels Avis 6.500,00 
231-2269906 Projectes d'atenció comunitària 65.000,00 
231-48000 Atencions assistencials 39.634,36 
3111-22699 Campanya tinença responsable animals 23.590,11 
3321-62600 Regulació calefacció Biblioteca 7.044,29 
323-2120001 Reparació i manteniment escoles CEIP 75.000,00 
323-2269901 Altres despeses escoles (tallers d'art) 20.764,53 
323-2270001 Serveis de neteja a les escoles 79.500,00 
323-48000 Transferències escola bressol 495.000 
333-21200 Reparació i manteniment Casal Francesc Macià 30.754,08 
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334-46600 Xarxa Inter municipal educació permanent 9.973,00 
334-48000 Escola de Música 83.500,00 
338-2260901 Activitats culturals. Festes 65.000,00 
338-2260905 Activitats culturals. Cultura 62.882,50 
425-46500 Consell Comarcal. Aportació Agència d'Energia 1.344,00 
920-21200 Manteniment edificis municipals 45.679,24 
920-62700 Alta Bens Patrimoni 12.904,66 
330-46600 Aportació a la FPOFD 46.707,00 
231-2269903 Altres despeses programa d'atenció domiciliària 33.000,00 

 
 
4. Detall de l’estat final dels capítols afectats per la modificació proposada (estat de despeses)
  
  
Partida   Denominació      Import 
1 Despeses de personal 1.879.344,34 
2 Despeses en béns corrents i serveis 3.203.640,28 
4 Transferències corrents 809.824,51 
6 Inversions reals 1.234.408,71 
 
Segon. Que l’expedient sigui exposat al públic pel termini de quinze dies, als efectes 
d’examen i reclamacions. 
 
Tercer. Que en el cas de no presentar-se reclamacions s’entendrà elevat a definitiu l’acord 
d’aprovació inicial. 
 
En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 

Pren la paraula Josep Paré, regidor d’Hisenda: Bona nit a tothom, jo crec que aquesta 
modificació de crèdit a la Comissió Informativa que es va fer el passat dimarts es va entrar al 
detall amb la majoria de les partides i per tant els dubtes que tenien els companys de 
l’oposició, especialment, varen quedar resolts; per tant no entraré en el detall dels diferents 
conceptes, entre altres coses perquè és una modificació igual que s’ha fet en altres anys per 
aquestes alçades, en la qual s’acaba d’ajustar el pressupost per poder arribar bé a final d’any 
en aquelles partides que estaven justes o que l’activitat anual ha fet que fos necessari 
suplementar-les. No obstant aquest aspecte, que crec que forma part del tarannà del propi 
Ajuntament i que per tant la modificació queda clarament reconeguda en aquest aspecte, 
doncs sí que és important destacar-ne una obra que és el projecte de Pavimentació del 
Cementiri i que també demostra que el compromís amb Centelles és de quatre anys i que al 
llarg del temps es van fent actuacions en diferents serveis, en diferents equipaments, amb 
l’ànim de millorar el municipi i com a curiositat de la modificació crec que és important 
entrar en el detall dels fons, de com s’obtenen els ingressos, ja que en aquest sentit hi ha hagut 
majors ingressos provinents especialment de la liquidació que fa l’estat i també d’altres 
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administracions i que són les que ens ajuden a poder fer front a aquesta despesa corrent que és 
molt important pel dia a dia. 

L’alcalde intervé: Moltes gràcies. 

Intervé Alfons Giol: En tot cas agrair el que es va fer a la Comissió informativa, ens sembla 
que aquesta feina de debat previ de les propostes facilita molt la tasca dels grups de 
l’oposició. Com ha dit el Sr. Paré, evidentment, va ser un debat exhaustiu, gairebé partida per 
partida, nosaltres només teníem dubtes respecte a algunes de les principals però vàrem agrair 
igualment la importància que es va donar a donar tota aquesta informació. Dit això, nosaltres 
mantenim el que és el punt de discordança en el sentit que aquest expedient de modificació de 
crèdit, com els anteriors i com el propi pressupost, l’únic que fa és manifestar la voluntat i 
l’acció política exclusiva de l’equip de govern. Per tant, nosaltres pel que fa a la confecció 
tècnica d’aquesta proposta i la seva justificació no hi tenim cap mena de pega, però en la 
mesura que votar-hi a favor és donar un vot de confiança a una acció política que no 
compartim, doncs ens abstindrem. 

Intervé Dolors Calm: Mirin, si fossin més participatius, ens agradaria molt poder aprovar els 
pressupostos i les modificacions de crèdit. Ja sabem que som repetitius, però és que en el 
transcurs dels anys que portem tots plegats, vostès no han canviat gens el seu sistema i per 
tant continuem amb les mateixes. Nosaltres ens ho mirem amb totes les ganes i 
responsabilitat. No es pensin que diem que no, per dir que no. Cal dir que a les comissions 
informatives, l’equip de govern dóna informació sense gaire contingut i no ens proporcionen 
el que necessitem per valorar les modificacions que ens presenten. Dit això, no ens estendrem 
partida per partida, tot i que les anirem seguint, sinó que avui parlarem de les partides més 
significatives que el nostre grup ha considerat. 

1. Auditoria ambiental. Agenda 21, Partida de 6.800,31 euros. 

Ens alegrem que finalment després d’anys i panys de demanar que ens expliquin com tenen 
l’Agenda 21 i promeses de comissions no fetes (un clàssic d’aquest equip de govern quan 
parlem de comissions), finalment hi dediquin una partida i una mica d´atenció. Això sí, 
aquesta vegada esperem veure el seguiment i els resultats en breu. Aquesta Agenda 21 està 
pràcticament esgotada, i tenint aprovada des del mes de setembre del 2015 i en vigor des del 
mes de gener d’enguany l’Agenda 30 potser seria necessari que dediquessin els recursos i els 
esforços a aquesta. Amb el desenvolupament sostenible s’hi ha de creure i treballar-ho, no si 
val fer-ho només perquè queda bé políticament. 

2. Partida de Manteniment de patrimoni, 4.595,34 euros 

En la comissió informativa se’ns va dir que eren treballs administratius. Ens agradaria una 
explicació convincent i com a mínim documentada. 

3. Gestió de residus urbans, ampliació de partida de 30.000 euros  

El total del pressupost del 2016 era de 270.000 euros. Amb aquesta modificació serà de 
300.000 euros. L’any 2015 el pressupost per aquesta partida era de 238.383€, i executat 
189.042,86 euros (110.000 més que el 2015), a la comissió informativa se´ns va dir que 
l’ampliació de crèdit de 30.000 euros era degut a l’increment de preu del rebuig del abocador. 
És evident que necessitem unes explicacions documentades i raonables. 
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4. Neteja viaria, 15.000 euros de modificació . 

Amb aquesta modificació, el total de la partida per l’any 2016 és de 149.000 euros. 

L´any 2015 el pressupost era de 134.000 euros i es va acabar pagant 125.766,47 euros. A la 
comissió informativa se’ns va dir que era degut a les pluges. Ostres, a l’últim ple, i parlant 
dels embornals, el Sr. alcalde va dir que un dia havien caigut 30 litres en mitja hora i no hi 
havia hagut cap problema. 15.000 euros d’increment en aquesta partida necessita més 
explicacions convincents i documentades. 

5. Projectes d’atenció comunitària, increment de partida de 23.000 euros. 
 
El pressupost d’inici era de 42.000 euros i ara queda amb total de 65.000 euros. 

L’Any 2015, el pressupost després de les modificacions era de 52.500 euros i es va liquidar 
per 41.615,26 euros. Aquí ens han de donar moltes més explicacions, ja que en altres ocasions 
ja hem manifestat que en aquesta partida sembla ser que hi han contractacions encobertes. 

Josep Paré intervé: De quina partida ha parlat? Perdoni, és que no he sentit el nom.  

Dolors Calm diu: De projectes d’atenció comunitària.  

Josep Paré diu: Gràcies. 

Intervé Dolors Calm: El mes de juliol se´ns va iniciar una comissió sobre esports i educació, 
al·leluia, amb el compromís de fer-ne una segona, per ampliar informació sobre la Fundació, 
escoles bressol i música. I també hi ha un compromís del regidor per explicar el tema de la 
Fundació que segons ells hi han estat treballant molt. I estem igual, sense cap informació. 

6. Reparació i manteniment escoles CEIP, modificació de crèdit de 35.000 euros 
 
El pressupost total del 2016 en aquesta partida amb la modificació és de 75.000 euros. L´any 
2015 el pressupost era de 35.000 euros, amb modificació de 49.500 euros, de manera que va 
acabar sent de 84.500 euros. A la comissió informativa al demanar explicacions de 
l’increment pel 2016 se´ns diu que és pels tancaments de les escoles. Quin tancament? Per 
què les finestres ja es varen aprovisionar i pagar el 2015. Veuen perquè ens queixem de les 
comissions informatives, agrairíem que si ens han d’informar els regidors que van a les 
comissions vagin més preparats i documentats, ja que ens estalviaríem feina i temps tots 
plegats. Ja sabem que res és fàcil. Que els pressupostos son feixucs i enrevessats, però els 
regidors que estan al govern tenen l’obligació i la responsabilitat de transmetre la informació 
correctament. I per últim, les partides que fan referència a activitats culturals i festes, com 
hem dit altres vegades, s´han de racionalitzar. No podem ser el poble que més gasta de la 
comarca en festes. Senyors, que tenim carrers en estat lamentable. Tot i a pesar nostre, creiem 
els hem donat arguments més que suficients del perquè no aprovem aquesta modificació. 

 
Intervé Josep Paré: Encara que li sorprengui el que ara diré, estic totalment d’acord amb 
vostè, hi ha coses que no canvien i a mi em sap greu que una de les coses que no canvien és 
sempre aquest ressentiment que té vostè cap a l’equip de govern i la manera de dir les coses, 
que crec que no cal i a més en la Comissió que vàrem fer jo vaig estar a la mateixa reunió que 
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el Sr. Alfons Giol, una reunió distesa, una reunió on a més a més la majoria dels regidors 
estaven afectats per les modificacions, per tant agrair les explicacions que va donar la Neus 
Verdaguer, el Xavi Serra i crec que va ser una reunió, al menys jo ho penso, que vaig estar a 
la mateixa reunió que el Sr. Alfons Giol, on els temes es van parlar i es va entrar en el detall. 
Per tant, no sé a quina reunió va estar vostè, precisament perquè la gent tenia la informació. 
Per exemple, amb el tema del CEIP hi havia la Cristina li va dir clarament que era fruït d’una 
inspecció que hi havia hagut, que de la inspecció en sortia la necessitat de fer renovació per 
tant no sé perquè posa en dubte aquest aspecte quan les escoles tenen moltes sales, molts 
espais i en aquest cas si no recordo malament s’ha optat per canviar els tancaments del 
menjador; vol dir que acotem les coses amb el que ens diuen i agraïm també l’esforç que es va 
fer aquest dia. El tema de l’Agenda 21, si no s’hi cregués no s’hi estaria treballant per tant 
això ja és més clar. El tema del patrimoni és una transferència de crèdit, vol dir que es va fer 
un treball, que es va poder aprovar amb l’inventari de béns si no ho recordo malament, va 
sobrar un romanent, l’empresa ha fet una bona tasca, es va fer una proposta de seguir 
treballant precisament per tal de tenir el patrimoni el màxim de bé possible i des de 
Intervenció i Secretaria s’ha vist bé i des de l’equip de govern es dóna suport a aquest treballs 
que són treballs administratius com jo mateix vaig comentar. En residus urbans, la Neus ho va 
dir, l’abocador ha pujat moltíssim, a més a més hi ha altres serveis que també s’han encarit i 
per tant al final justifica aquest augment a l’entorn del 10% i evidentment estem en un 
moment que cada vegada es penalitzarà més de forma indirecta els residus i per tant cada 
vegada serà més car aquest tipus de recollides. Per altra banda, el tema de neteja viària no es 
va parlar ni d’embornals ni de pluges, es va parlar d’un cas concret d’una riuada que hi va 
haver si no recordo malament al carrer Sant Martí que va suposar una feina important de 
neteja i es va explicar així tal qual i que van tenir que intervenir diferents serveis, per tant jo 
crec que és buscar o barrejar temes que en aquest cas no corresponen. L’atenció comunitària, 
hi ha molts aspectes, des de subvencionar persones que estan fent activitats a l’escola d’adults 
a través de beques socials, des de persones que és veritat que estan contractades  a través 
d’empreses per fer serveis a la comunitat i per tant en aquest sentit no només no ho trobem 
malament sinó que ho trobem bé i que és una manera de reforçar el servei de personal o 
d’estructura de personal d’aquesta casa. Respecte a la fundació i escola si el regidor en 
diferents moments ha anat entrant en detalls hi ha una comissió pendent, crec que això ja ho 
justifica i finalment amb el tema de festes racionalitzar en tot cas també podria dir vostè en 
que retallaríem, en quines festes retallaria i per tant amb això també estaria contribuint perquè 
no oblidem i s’ha dit en diferents moments que les festes generen convivència, generen espais 
de trobada, però també generen economia i és una manera d’invertir i beneficiar a l’activitat 
econòmica d’aquest municipi. Respecte al grup d’ARAJUNTS agrair l’abstenció, és veritat 
que no hi ha propostes d’altres grups, tampoc han arribat, però no hi ha cap inconvenient 
perquè pel que fa al pressupost que es començarà a treballar per l’any que ve com a noves 
modificacions sempre estem oberts que les propostes que arribin es puguin valorar 
tècnicament i econòmicament i la nostra voluntat és aquesta, però sobretot agrair l’abstenció i 
la seva intervenció. 

Intervé Dolors Calm: Jo del to no m’he queixat gens ni mica, és veritat que hi va haver una 
comissió amb to distès, jo em queixo quan es demanen d’això s’ha de venir documentat i 
vostè ha donat més explicacions ara que la que va donar dilluns, en algunes coses ha entrat 
més a fons de les que jo li vaig demanar. La senyora Neus va dir que era degut a les pluges i 
no va fer cap més explicació, és així, i llavors vostè diu que posem propostes a veure on 
estalviaríem en festes, a mi se’m va dir que no se’m deixaria participar, o no? Llavors posem-
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nos d’acord tots plegat, però escoltem a més (...) ni un eh! Penso que exposem les coses, les 
exposem correctament i en sembla que donem els arguments i l’únic que demanem una mica 
de documentació perquè llavors a nosaltres ens costa molt venir aquí a l’Ajuntament i tornar a 
demanar ampliació de partides i tot això que amb una mica d’informació penso que s’agrairia 
molt; això no vol dir ni ressentiment ni mal to, ni res de res.  

Josep Paré intervé: Jo per tancar el tema, hi ha un exemple que és molt clar que ja s’ha dit en 
diferents moments que la normativa actual és molt restrictiva amb la despesa pública i per tant 
si totes aquestes partides s’incrementen és perquè els costos així ho justifiquen i això genera 
també un esforç a l’administració. 

Intervé Dolors Calm: Però llavors només cal documentar-les una mica i ja està. 

3. APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ PROVISIONAL DE LES 
ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI DE 2017 DELS NÚMEROS 1, 2, 3, 4, 
8, 9, 11, 13, 16, 17, 21, 22, 2.5 I 31 
 
Vist el dictamen de la Comissió informativa de l’Àrea de Gestió i Serveis generals, de 17 
d’octubre de 2016, que es transcriu literalment: 
 
“El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els articles del 15 al 19 el procediment per aprovar i 
modificar les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal 
esmentat estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels 
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i de 
l’inici de l’aplicació. 
 
Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la 
nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a 
fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina 
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els 
ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i l’article 
12 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les entitats 
locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i 
funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i 
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una ordenança general, 
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local. 
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Segons els informes tècnics econòmics a què es refereix l’article 25 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en 
els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització 
privativa o de l’aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que 
originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que en relació a les taxes per prestació de serveis públics o de realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la 
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o de 
l’activitat que es prestarà, conforme el que preveu l’article 24.2 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
En relació als impostos es modifiquen els següents: 
 
Ordenança fiscal número 1, Impost sobre béns immobles. Es modifiquen els articles següents: 
Article 4. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa es modifica l’apartat j) del 
punt 1; article 6. Base imposable i base liquidable es modifica el punt 4; Article 10. Règim de 
declaracions, comunicacions i sol·licituds es modifica el punt 3. Article 12 Règim d’ingrés, es 
modifica el Punt 1. No s’incrementa el tipus de gravamen. 
 
- Ordenança fiscal número 2, Impost sobre activitats econòmiques. Article 6. Procediment de 
concessió de beneficis fiscals es modifica el punt 1. No s’incrementa el tipus de gravamen. 

- Ordenança fiscal número 3, Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Es modifica l’Article 
5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable  s’hi afegeix una bonificació 
del 40% als vehicles que acreditin uns nivells d’emissió de CO2 inferiors o iguals a 90 
gr.CO2/Km. Article 9è. Padrons, es modifica el punt 1. 
 
- Ordenança fiscal número 4, Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana. En referència a l’Article 2. Actes no subjectes es modifica el Punt 3 i s’afegeix un nou 
punt que serà el 4 ( per la qual cosa el punt 4 passarà a ser el 5 i així successivament); així 
mateix, es modifica part del punt 5. De l’Article 8è.- Període de generació i acreditament es 
modifica el Punt 3 i s’hi afegeix apartat c) i d). Article 10è.- Règim de gestió es modifica 
l’apartat b) del punt 7 i s’hi afegeixen tres paràgrafs. 
 
Les taxes que es modifiquen són les següents i es fa pels conceptes que tot seguit es detallen: 
 
Ordenança Fiscal número 8. Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i 
qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres. Es suprimeix l’Article 
11è. Gestió per delegació. 
 
Ordenança Fiscal número 9. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, 
materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues. Es suprimeix l’Article 11è. Gestió per delegació. 
 
Ordenança Fiscal número 11. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires 
amb finalitat lucrativa. Es suprimeix l’Article 11è. Gestió per delegació. 
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Ordenança Fiscal número 13. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o 
atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge 
cinematogràfic. Es suprimeix l’article 12è. Gestió per delegació i es modifica el punt 1r. de 
l’article 10è. Notificacions de les taxes. 
 
Ordenança Fiscal número 16. Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de 
cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. Es suprimeix l’article 11è. Gestió per 
delegació. Així mateix, es modifiquen: l’article 4t. Responsables i successors on s’hi afegeix el 
punt 3r i l’article 9è. Notificacions de les taxes on es modifica el punt 2n. Pel que fa a les tarifes 
de la concessió dels Serveis funeraris es sol·licita un increment en el preu de les tarifes de sala de 
vetlla. En referència a les tarifes dels serveis funeraris de taüt i la resta de tarifes 
complementàries i treballs de cementiri no es produeix cap increment. 
 
Ordenança fiscal número 17. Taxa pel subministrament d’aigua. En referència a l’Article 6è. 
Quota tributària, s’incrementa la quota tributària de l’apartat de conservació de comptadors, les 
altres quotes no s’incrementen. Així mateix, es suprimeix l’article 11è. Gestió per delegació. 
 
Ordenança fiscal número 21. Taxa per a la prestació de serveis a les piscines municipals. En 
referència a la quota tributària de la piscina coberta es sol·licita un increment no ponderat del 
0,54% pel que fa al punt 3. Cursets de natació i l’apartat de natació escolar (preu trimestral). 
Es modifica l’apartat 6.2 de la Quota tributària. En referència a la sol·licitud d’ajut als 
Serveis socials municipals per les persones que es trobin en situacions especials, s’ha fet una 
adaptació de l’índex de Renda de Suficiència de Catalunya. Pel que fa a la piscina municipal 
temporada d’estiu la quota tributària no s’incrementa.  
 
Ordenança fiscal número 22. Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i 
altres residus urbans. Es modifica l’article 5. Beneficis fiscals i passa a denominar-se Criteris 
per tarifes reduïdes. On es parla de bonificacions s’ha de substituir per tarifes reduïdes. 
 
Ordenança fiscal número 2.5. Taxa clavegueram. Es modifica l’Article 8. Règim de 
declaració i ingrés s’hi afegeix el punt 2n i el 3r. El punt 3r antic passa a ser el 4t. 
 
Ordenança fiscal núm. 31. ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos 
de dret públic municipals. Es modifiquen els articles: 
 

- Article 5. Accés a la informació pública, arxius i documents. Punt 1r 
- Article 10. Còmput de terminis. Punt 1r 
- Article 11.- Tramitació d'expedients. Es suprimeix el punt 7è i s’adequa a la Llei 

39/2015. El punt 8è antic passa a ser el 7è. 
- Article 14. Taxes. S’elimina el punt 4t i es modifiquen els punts 5è i 6è, per la qual 

cosa el punt 5è passa a ser el 4t i el punt 6è passa a ser el 5è. 
- Article 15. Calendari fiscal. Es modifica el punt 1r i s’afegeix el punt 3r. 
- Article 16. Exposició pública de padrons. Punt 1r. 
- Article 19. Notificació de les liquidacions de venciment singular i altres actes de 

gestió, liquidació, recaptació i inspecció. És modifica tot l’article. 
- Article 35. Ajornaments i fraccionaments. En el punt 3r s’hi afegeix un paràgraf. 
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- Article 36. Prescripció. Es modifiquen els punts 2n, 3r, 4t i 5è. 
- Article 37. Compensació. Els punts 2n i 3r passen a ser 3r i 4t; i s’afegeix el punt 2n. 
- Article 45. Iniciació i desenvolupament del procediment d’inspecció. Es modifica el 

punt 8è. 
- Article 46. Terminació de les actuacions inspectores. Es modifiquen els punts 1r i 3r 

 
Atesa l’evolució anual de l’IPC s’opta per no portar a terme cap increment en el tipus de 
gravamen dels impostos i en les quotes tributàries. No obstant això, i atès el que s’ha 
manifestat es proposa un increment en les taxes següents: 
 
- Taxa per al subministrament d’aigua, només s’incrementa la quota tributària de l’apartat de 
conservació de comptadors (s’aporta memòria i estudi econòmic) 
- Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis 
fúnebres de caràcter local (s’aporta estudi econòmic) 
- Taxa per a la prestació de serveis a les piscines municipals (Pel que fa a la piscina coberta 
municipal s’aporta estudi econòmic) 
 
Segons la Memòria d’Alcaldia i els informes de Secretaria i d’Intervenció, de data 14  d’octubre de 
2016. 
 
La Comissió Informativa de l’Àrea de Gestió i Serveis generals proposa al Ple l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 les modificacions esmentades de les 
ordenances fiscals reguladores dels impostos i el seu text refós, que són les següents: 
 
Ordenança fiscal número 1 
Ordenança fiscal número 2 
Ordenança fiscal número 3 
Ordenança fiscal número 4 
 
 

Impost sobre béns immobles 
Impost sobre activitats econòmiques 
Impost sobre vehicles de tracció mecànica  
Impost sobre l’increment de valor dels terrenys 
de naturalesa urbana 
 

Segon. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 les modificacions esmentades de les 
ordenances fiscals reguladores de les taxes i el seu text refós, que són les següents: 
 
 
    Ordenança fiscal número 8 Taxa per a l’obertura de sondatges o rases en 

terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la 
via pública del paviment o de les voreres 

Ordenança fiscal número 9 Taxa per a l’ocupació de terrenys d’ús públic 
amb mercaderies, materials de construcció, 
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i 
altres instal·lacions anàlogues 

Ordenança fiscal número11 Taxa per a l’ocupació de terrenys d’ús públic 
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 

Ordenança fiscal número13 Taxa per parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús 
públic i indústries del carrer i ambulants i 
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rodatge cinematogràfic 
Ordenança fiscal número 16 Taxa per a la prestació de serveis en cementiris 

locals, conducció de cadàvers i altres serveis 
fúnebres de caràcter local 

Ordenança fiscal número 17 
Ordenança fiscal número 21 
 
Ordenança fiscal número 22 
 
Ordenança fisc al número 2.5 
 

Taxa pel subministrament d’aigua 
Taxa per a la prestació de serveis a les piscines 
municipals 
Taxa per recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus urbans 
Taxa de clavegueram 
 

Tercer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 les modificacions esmentades de la 
ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal i el 
seu text íntegre. 
 
Ordenança fiscal número 31 

 
Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos  de dret públic 
municipals 
 

Quart. Establir que l'esmentat augment de les tarifes tinguin efecte a partir de l'1 de gener de 
2017. 
 
Cinquè. Els acords definitius de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici de 2017, 
així com el text refós aprovat, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Sisè. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els acords provisionals, així 
com el text complet de les ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, les persones que tinguin un interès 
directe o resultin afectades, en els termes previstos a l’article 18 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els 
acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Setè. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius, un cop transcorregut el 
període d’exposició pública, així com el text de les ordenances modificades.  
 
Vuitè. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat els acords de modificació 
d’ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin aprovat definitivament, 
de conformitat amb el que preveu l’article 2) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació 
de funcions en matèria d’hisendes locals als departaments de Governació i d’Economia i 
Finances.” 
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L'Ajuntament en Ple, per majoria absoluta, la qual cosa suposa set vots favorables, quatre 
abstencions (del representant d’ARAJUNTS-AM, Alfons Giol i Amich, Víctor Barquer i 
Cruz, Miquel Àngel Alabart i Saludes i Margarita Prims i Damas) 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 provisionalment per a l’exercici de 2017 les modificacions esmentades de les 
ordenances fiscals reguladores dels impostos i el seu text refós, que són les següents: 
 
Ordenança fiscal número 1 
Ordenança fiscal número 2 
Ordenança fiscal número 3 
Ordenança fiscal número 4 
 
 

Impost sobre béns immobles 
Impost sobre activitats econòmiques 
Impost sobre vehicles de tracció mecànica  
Impost sobre l’increment de valor dels terrenys 
de naturalesa urbana 
 

Segon. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 les modificacions esmentades de les 
ordenances fiscals reguladores de les taxes i el seu text refós, que són les següents: 
 
 
    Ordenança fiscal número 8 Taxa per a l’obertura de sondatges o rases en 

terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la 
via pública del paviment o de les voreres 

Ordenança fiscal número 9 Taxa per a l’ocupació de terrenys d’ús públic 
amb mercaderies, materials de construcció, 
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i 
altres instal·lacions anàlogues 

Ordenança fiscal número11 Taxa per a l’ocupació de terrenys d’ús públic 
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 

Ordenança fiscal número13 Taxa per parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús 
públic i indústries del carrer i ambulants i 
rodatge cinematogràfic 

Ordenança fiscal número 16 Taxa per a la prestació de serveis en cementiris 
locals, conducció de cadàvers i altres serveis 
fúnebres de caràcter local 

Ordenança fiscal número 17 
Ordenança fiscal número 21 
 
Ordenança fiscal número 22 
 
Ordenança fisc al número 2.5 
 

Taxa pel subministrament d’aigua 
Taxa per a la prestació de serveis a les piscines 
municipals 
Taxa per recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus urbans 
Taxa de clavegueram 
 

 
Tercer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 les modificacions esmentades de la 
ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal i el 
seu text íntegre. 
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Ordenança fiscal número 31 Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos  de dret públic 
municipals 
 

Quart. Establir que l'esmentat augment de les tarifes tinguin efecte a partir de l'1 de gener de 
2017. 
 
Cinquè. Els acords definitius de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici de 2017, 
així com el text refós aprovat, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Sisè. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els acords provisionals, així 
com el text complet de les ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, les persones que tinguin un interès 
directe o resultin afectades, en els termes previstos a l’article 18 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els 
acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Setè. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius, un cop transcorregut el 
període d’exposició pública, així com el text de les ordenances modificades.  
 
Vuitè. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat els acords de modificació 
d’ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin aprovat definitivament, 
de conformitat amb el que preveu l’article 2) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació 
de funcions en matèria d’hisendes locals als departaments de Governació i d’Economia i 
Finances. 
 
En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 

Intervé Josep Paré: Bé, igual que en el punt anterior a la Comissió informativa ja es va dir que 
el 90% del que és modifica és de normativa legal i que ve proposat pel propi organisme que 
ens assessora amb aquests temes de la recaptació; per tant, doncs, bàsicament és regular o 
modificar els articulats de la majoria d’ordenances que es modifiquen perquè crec que és 
important que amb el temps de crisi en el que estem posar de manifest que no s’augmenta cap 
impost i que els únics aspectes que s’augmenten és el tema de l’aigua de gestió dels 
comptadors, que tal i com es va dir de l’any passat se’ls hi va denegar a l’empresa 
concessionària, aquest any econòmicament ho han justificat i per tant s’incorpora una 
proposta que l’empresa ja feia l’any anterior. Respecte a la piscina municipal coberta, l’únic 
que es modifica si no recordo malament són els cursets. Respecte als serveis funeraris també 
es modifica només un aspecte molt concret. Per tant, són modificacions molt puntuals que no 
repercuteixen en el conjunt dels contribuents de forma significativa i per contra, amb això sí 
que a deferència del grup de convergència, hi va haver una proposta de moció pel tema dels 
vehicles eficients energèticament que a nivell d’ordenances es poguessin tenir en compte, era 
un tema que a nivell d’equip de govern ja feia temps que hi treballàvem perquè hi havia 
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diferents veïns del municipi que així ho havien demanat i per tant ens acollim a una mesura 
que estant aplicant ja municipis de la comarca i que els vehicles que demostrin que 
contaminen, si no recordo malament un 0,9 doncs estaran bonificats en un 40% i per tant crec 
que és una manera de bonificar els que també estan contribuint a l’estalvi energètic. Respecte 
a l’IBI a diferència d’anys anteriors que ens havíem acollit al coeficient d’actualització de 
l’estat aquest any no ho hem fet i per tant demostra que no hi ha increment impositiu. 
 
Intervé Alfons Giol: Una intervenció també, per començar agrair el debat que hi va haver a la 
Comissió informativa respecte a aquest tema, on es van donar les explicacions que en tot cas 
els grups de l’oposició demanaven però també per posar de manifest algunes coses que s’han 
de tenir en compte. El debat d’ordenances fiscals és un dels debats importants de 
l’Ajuntament, conjuntament amb el del pressupost, els expedients de modificació de crèdit, 
que expressen clarament el que és la voluntat política del propi govern municipal. En aquest 
sentit a nosaltres ens agradaria destacar un parell o tres de coses; una és,  la nostra felicitació 
més entusiasta a la feina tècnica que han fet els serveis jurídics i administratius de la 
corporació pel que fa a l’actualització de les ordenances, amb el que ha dit el Sr. Paré i que té 
raó del que suposa la transposició de criteris legals, aquestes últimes normes que han entrat en 
aplicació recentment i que han influït en l’articular d’alguna d’aquestes ordenances. El que 
vàrem dir nosaltres l’any passat en aquest mateix debat va ser que nosaltres trobàvem a faltar 
que hi hagués una explicació prèvia, una miqueta dient quin és l’objectiu que l’equip de 
govern busca amb el contingut de les seves ordenances fiscals. És a dir, de la mateixa manera 
que hi ha uns articulats i uns textos bàsics que proposa la Diputació de Barcelona i que en 
alguns aspectes són menors o són totalment tècnics, però en aquells aspectes que són de 
quotes, de tarifes, etc. hi ha textos alternatius propostes que ja hi estan treballant, com ha dit el 
Sr. Paré, altres ajuntaments, gent que hi posa molta imaginació i que a demés a vegades 
vorejant fins i tot criteris legals arriben a ajustar una miqueta la casuística del propis 
contribuents al que diu la llei de les hisendes locals, aquest esforç a nosaltres ens agradaria 
participar-hi. És a dir, el que estem demanant en aquests moments, el que ens agradaria que 
considerés l’equip de govern, és que de cara a les ordenances fiscals de l’any que ve hi hagi 
un grup de treball, però no que sigui al setembre o l’octubre sinó que sigui al març o febrer, en 
el qual podem fer un estudi pormenoritzat de quin és el marc de les nostres ordenances fiscals 
i quines millores si poden introduir en base a aquests textos alternatius que sense incórrer en 
cap il·legalitat permetin ajustar el marc de les circumstàncies personals al que marca les 
obligacions legals en matèria contributiva. També afegir respecte això, el que nosaltres 
constatem amb una certa sensació constant és que l’equip de govern en aquí es belluga en 
aquesta rutina habitual, que l’entenem perfectament però que nosaltres no podem compartir. 
És a dir, les ordenances fiscals segueixen el criteri de més o menys el que s’ha fet els altres 
anys, igual com els expedients de modificació de crèdit també segueixen el criteri del que es 
va fent l’acció de govern; nosaltres aquesta acció de govern la faríem completament diferent, 
amb molts aspectes la canviaríem radicalment. Per tant, nosaltres simplement ens limitem a 
dir que fem una oposició per destacar que hi ha coses que nosaltres les faríem diferents i per 
tant, en les reunions tots i som i sentim el mateix, la manera de fer oposició cadascú l’articula 
com li sembla i nosaltres creiem que es mereix tot el respecte tant una manera de fer com  
l’altra. I amb tot això, vull dir, par acabar, que per nosaltres la política contributiva d’un equip 
de govern marca també el grau i la intensitat de les seves il·lusions i el seu entusiasme i 
nosaltres no veiem ni il·lusions ni entusiasme a l’hora de plantejar seriosament un debat sobre 
les ordenances fiscals sobre el que paguen els ciutadans de Centelles i per tant que és el que 
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esperen de l’acció política del seu Ajuntament i com que nosaltres la faríem completament 
diferent, plantejaríem unes ordenances també fiscals diferents i per tant perquè es vegi que 
nosaltres no ens volem mantenir al marge, el que plantegem és que l’equip de govern ens 
permeti entrar en aquest debat, que munti un equip de treball, en el qual hi participarem amb 
tot l’entusiasme que puguem per plantejar alternatives al marc actual. Moltes gràcies. 
 
Intervé Josep Paré: Bé, jo crec que els ciutadans il·lusió per pagar impostos poca, il·lusió per 
pagar, en general, no n’hi ha i per tant un dels criteris amb el que ens movem és, en el context 
de crisi en el que estem, doncs que la pressió fiscal en el conjunt dels ciutadans del municipi 
sigui la que en el moment actual és, no augmentar-la i per tant no afectar més a les famílies en 
aquest aspecte. Vostè sap la importància que té el capítol 1. en els municipis i que la majoria 
de les altres ordenances acaben sent simbòliques, però en aquest sentit m’agradaria recordar-li 
que aquest Ajuntament va ser dels pioners d’apostar pel tema de cobrar el tema de les 
empreses de telefonia i això ens va aportar recursos, ens va aportar assessoraments, però 
vàrem ser un dels municipis que quan vàrem veure que hi havia aquesta oportunitat ens hi 
vàrem posar, amb això no hi ha d’haver cap inconvenient perquè les propostes que vinguin de 
vostès es puguin valorar com en el seu moment es va fer amb aquesta (...). A mi no m’ha 
quedat clar que farien diferent, si que m’ha quedat clar que si ho fessin farien coses diferents 
però no m’ha quedat clar el què, per tant li recullo el que vostè sí que ha entrat en el detall de 
parlar-ho directament, si hi ha propostes no hi ha cap problema, però el que si que 
m’agradaria és que tots fóssim conscients que la pressió fiscal és la que és, Centelles té la sort 
de tenir molts serveis si ens podem permetre que amb els impostos actuals i no augmentant-
los, doncs, la gent del municipi pot seguir tenint uns serveis de molta qualitat i per tant crec 
que la il·lusió que ha de tenir la gent i el que intentem transmetre és que amb el que paguen 
tenen moltíssim.  
 
Intervé de nou Alfons Giol: En tot cas, jo no discuteixo la il·lusió de la gent per pagar 
òbviament, el que discuteixo és la il·lusió de l’equip de govern per plantejar els seus objectius 
polítics que es varen veure transposats en el Pla de mandat i en el qual nosaltres ja vàrem dir 
en el seu moment el que opinàvem. En tot cas, jo el que recullo és aquesta intenció que vostè 
a manifestat Sr. Paré, en el sentit que nosaltres volem intervenir en el que és l’anàlisi del que 
vostè acaba de manifestar del que són els costos dels serveis que tenen els centellencs, com 
això s’ajusta a la política contributiva d’aquest Ajuntament i plantejar-hi les nostres 
alternatives. Si l’equip de govern ens permet doncs d’actuar en un marc en el que en la 
deliberació dels regidors i dels grups municipals podem arribar a acords, nosaltres estarem 
encantats de participar-hi. Simplement això. 
 
Intervé Dolors Calm: On vostès ens diuen que no s’incrementa el tipus de gravamen 
discrepem, ja que això no és així. Tot i no augmentar el tipus, s’ha de tenir en compte que no 
tot és del tot correcte, cal tenir en compte que l'IPC interanual, setembre 2015 a setembre 
2016, a nivell espanyol ha estat del -0,5% i a nivell català del -0,3%. Sempre s’ha justificat 
que un augment de les taxes en el mateix percentatge que l'IPC no era un increment, sinó que 
mantenien el poder adquisitiu. Per tant, si ara s'abaixa l'IPC i no s’abaixen les taxes en el 
mateix percentatge, ja sigui el 0,5 o el 0,3, en realitat s'estan encarint els preus que es paguen 
respecte del cost de la vida. El nostre grup sempre hem estat partidaris d'aplicar l'IPC català 
enlloc de l'espanyol, ja que s'ajusta més a la realitat d'aquí, malgrat que normalment això ens 
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va en contra, ja que sol ser pitjor que el general. En relació a les taxes, que sí tenen 
modificació explicita, hem de dir : 

Taxa Número 3. Vehicles i bonificació a cotxes eficients. 

Veiem que vostès ens han fet una mica de cas, una mica només. Veiem que aprovem un 40% 
de bonificació de la taxa per vehicles que acreditin uns nivells d’emissió de C02 inferiors o 
igual a 90 gr.C02/km. La nostra petició era força més amplia. Perquè quedi clar el què 
demanàvem, els hi llegiré: 

“Primer. Establir un protocol intern de l’Ajuntament de compra i contractació pública verda, 
en base als documents ja existents, com les guies de la Generalitat de Catalunya al 
Departament de Territori i Sostenibilitat, la de la xarxa de ciutats i pobles per a la 
sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i altres. 

Segon. En les adquisicions de vehicles, per compra o rènting, fer-ho segons criteris 
d’ambientalització, tal com es detalla a la Guia per l’adquisició verda de vehicles de la 
Direcció General de Qualitat ambiental. Prioritzar els vehicles elèctrics, híbrids endollables, 
híbrids, amb combustibles fòssils alternatius segons la Directiva 2014/94 de la Unió Europea, 
benzina i, com a última alternativa, de gasoil. 

Tercer. Que aquests criteris també siguin extensius a aquells vehicles d’empreses que presten 
serveis per l’Ajuntament de Centelles, com a criteris mediambientals a considerar i valorar en 
els plecs de clàusules administratives particulars. 

En relació a la promoció i suport a la mobilitat sostenible privada. 

Quart. Establir una reducció en l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, en base a la 
resolució del 13 d’abril de 2016 de la Direcció General de Tràfic (BOE 96, de 21 de abril de 
2016) on s’estableix una classificació segons la tipologia de vehicles, aplicable a partir del 
2017. 

Vehicles zero emissions: bonificació del 100% de l’impost 

Es consideren dintre d’aquesta classificació els vehicles elèctrics a bateria (BEV), vehicle 
elèctric d’autonomia extendida (REEV), vehicle elèctric híbrid endollable (PHEV) amb una 
autonomia mínima de 40 km o vehicles de pila de combustible. 

Vehicles eco: bonificació del 25% de l’impost 

Es consideren dintre d’aquesta classificació els que estan classificats en el registre de vehicles 
com a híbrids endollables amb una autonomia inferior als 40 km, els vehicles híbrids no 
endollables (HEV), els vehicles propulsats per gas natural, els propulsats per gas natural 
comprimit o el gas liquat del petroli. 

Cinquè. Que l’Ajuntament instal·li en un espai adient, d’acord amb els serveis tècnics 
municipals, un punt de recàrrega semi ràpid públic, compatible amb els ja instal·lats en la 
comarca i l’àrea metropolitana de Barcelona i gestionat amb un gestor de recàrrega o 
comercialitzadora d’electricitat –prioritàriament l’Electradistribució de Centelles- per tal de 
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facilitar la disponibilitat als vilatans i vilatanes que ho requereixin i a les persones que visitin 
el nostre municipi.” 

Creiem que aquesta taxa s´han quedat molt lluny del que demanaven, tant en percentatge com 
en el ventall de vehicles que se’n podrien beneficiar. Tot i així, votarem a favor d’aprovar-la. 
Aquest vot seria que sí. 

Taxa número 16. Serveis funeraris  

Queda clar que no s´incrementa en general les despeses d’enterrament, ara ens sembla abusiu 
i fora de lloc l´increment de la sala de vetlla d’un 4,74 % del preu actual. Ja es prou llastimós 
que un enterrament costi de mitjana uns 3.500 euros, tenint en compte que a més de la 
concessió els senyors del tanatori cobren mensualment 400 euros pel manteniment del 
cementiri, més la crema de caixes que normalment són 1 o 2 cops l´any amb un import sobre 
els 1.200 euros per cada crema. Pel que fa al manteniment res de res o un mínim tan mínim, 
que es redueix una setmana abans de tot Sants. Aquest vot seria que no. 

 

Taxa número 17. Increment preu manteniment comptadors d’aigua  

En el planteig que fan no podem estar-hi d’acord de cap de les maneres. No veiem la 
justificació de la necessitat d’aquesta pujada. Que la Generalitat permeti un mínim increment 
pel servei no justifica que es faci, ja que l’aigua es un bé de primera necessitat. Centelles, ja 
paga per sobre de la majoria de pobles de la comarca. Tenim uns mínims de consum més 
baixos on el tram hauria de ser més barat i a més el tenim a un preu més alt que altres pobles, 
el que encareix considerablement el rebut. Creiem que aquest cost ve produït pel seguit 
d’inversions que fa l’empresa SOREA al llarg de tots aquests anys, amb càrrec a tarifes. Els 
demanaríem informació de qui ho controla i com es controla? Qui certifica que els preus de 
les obres són correctes? Hi ha altres poblacions que les inversions les han retirades de Sorea, 
ja que han detectat un import del cost de les inversions superiors al preu de mercat. Aquesta el 
nostre vot serà que no. 

 

Taxa número 21. Piscina coberta  

Demanen un increment del 0,54%. No creiem que sigui justificable tenint en compte que no 
tenim un estudi econòmic financer, imprescindible per la seva justificació. Val a dir, com en 
nombroses ocasions hem manifestat, que estem d´acord que la piscina és un bon equipament 
per la població. Ara bé, com hem dit nombroses vegades, creiem que el contracte signat no és 
l´adient per un equipament d’aquestes característiques. A més s’ha demostrat que són unes 
instal·lacions tècnicament ineficients pel consum d’energia, no havent fet la instal·lació 
adequada en el seu moment, amb un cost molt elevat per l´escalfament d´aigua, del gas i llum. 
Insuficiència de calderes, des de la seva instal·lació s´han fet diferents modificacions de crèdit 
per anar solucionat els problemes i alguna d’ imports important ja en el seu inici. Les quotes 
són altes, no s’ho poden permetre un gran nombre de famílies de 3 o 4 components, famílies 
normals i treballadores. Per tant, no podem estar d´acord amb aquesta puja. És mes, demanem 
que es faci un estudi de l’equipament, com de la gestió que es porta a terme i creiem 
inadmissible que es presenti aquesta puja sense haver acompanyat un estudi econòmic 
financer per part de l’equip de govern. El vot serà no. 
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Taxa número 22. Recollida d’escombraries i deixalles 

Estem d acord amb la tarifa reduïda per la recollida de deixalles per la gent que ho justifiqui. 
El vot serà sí. 

Per tant, el nostre sentit de vot serà: Per les taxes números, 3,16 i 17 no. La resta no hi veiem 
cap inconvenient tot i el que hem argumentat 

Intervé Josep Paré: Amb el tema de l’IPC, avui han sortit les noves dades i aquest mes 
d’octubre ha sigut rècord, crec que ha augmentat sobre un 1% i això ha fet que la taxa 
interanual es situï al 0,7% i la de l’any passat també va ser positiva un 0,2;  ho dic perquè 
quan parlem de l’efecte que tenen amb les famílies, les dades s’han de consultar les correctes. 
Respecte als serveis, vostè mateixa ho ha dit s’apugen conceptes molt petits i a part els serveis 
han de tenir equilibri econòmic. I de la piscina concretament no s’augmenta cap preu que 
afecti només a l’equipament, sinó que s’afecta un servei extra que dóna l’equipament que són 
els cursets i aquí sí que, més enllà de la memòria econòmica, el treball que es fa de seguiment 
des de la regidoria està més que justificat aquest augment. Respecte al tema dels cotxes, ens 
ha llegit la Moció, res a dir, però si que s’ha de valorar la repercussió quan es fa una 
bonificació, ja que per exemple, altres municipis havien sigut molt més generosos i 
actualment estan modificant l’ordenança, perjudicant o deixant fora a gent que en altres 
moments se n’ha beneficiat; per tant, començar amb un 0,9 i amb un 40% ens sembla que per 
ser el primer any és més que positiu per veure realment quin efecte econòmic té i a partir 
d’aquí es podran plantejar noves opcions, ja que si els serveis no els repercutim en els usuaris 
i també deixem de cobrar més al final si que haurem d’augmentar la pressió fiscal perquè les 
coses d’un lloc ho altre han de sortir els diners. 
 
Intervé Dolors Calm: Pel tema de l’IPC jo ja li he dit que ho havia mirat de setembre a 
setembre, no sé si aquest mes ha variat però això està mirat i comprovat i respecte això últim, 
se me n’ha anat, no sé que volia dir.   

Intervé l’alcalde: Molt bé, anirem a l’aprovació, si us plau. Queda clar vostè de quines vota a 
favor? Si us plau. 
 
Intervé Dolors Calm: Les que no, la 13, 16 i 17. 

L’alcalde intervé: Molt bé vots a favor de les ordenances. Si us plau. Vots en contra? 
Abstencions? Vots en contra? De les altres, vostè! 
 
Dolors Calm intervé: No se com ho haig de votar!  

Intervé el secretari general Josep Lluís Bergés Collado: És un acord! Ha de votar a favor, en 
contra o abstenir-se. 
 
Intervé l’alcalde: Diu que és un acord. 
 
Dolors Calm: Doncs, el vot és en contra. 
 
L’alcalde: Vota en contra. Moltíssimes gràcies queda aprovat. 
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4. APROVAR, SI ESCAU, INICIALMENT EL REGLAMENT REGULADOR D’ÚS 
DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE CENTELLES 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’atenció a la persona, de 17 d’octubre 
de 2016, que es transcriu literalment:  
 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 25 de juny de 2004, va aprovar definitivament 
l’Ordenança reguladora de la utilització de les instal·lacions esportives municipals. 
 
Atesa la necessitat d’actualitzar l’ordenança esmentada, s’ha elaborat un nou reglament 
regulador d’ús de les instal·lacions esportives de Centelles amb l’objecte de regular-ne la seva 
utilització. 
 
Atès que l’aprovació dels reglaments municipals és una competència atribuïda al Ple de la 
corporació amb caràcter indelegable, segons l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
 
D’acord amb els articles 84.1.a) i 70 de la Llei 7/1985 esmentada i els articles 236 i 237 del 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril i articles 3, 4 i del 55 al 117 del ROAS aprovat per Decret 179/95, de 13 
de juny. 
 
D’acord amb l’article 178.1 c) del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya esmentada, que disposa que els reglaments municipals s’entendran aprovats amb 
caràcter automàtic, si no són objecte de cap reclamació, al·legació o suggeriment amb motiu 
del tràmit d'informació pública de l’expedient.  
 
Segons l’informe del secretari de 17 d’octubre de 2016. 
 
La Comissió Informativa de l’Àrea d’atenció a la persona proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Reglament regulador d’ús de les instal·lacions esportives de 
Centelles. 
 
Segon. Derogar l’Ordenança reguladora de la utilització de les instal·lacions esportives 
municipals aprovada definitivament pel Ple del dia 25 de juny de 2004. 
 
Tercer. Sotmetre a informació pública el Reglament pel termini de 30 dies hàbils, a fi que s’hi 
puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels 
anuncis corresponents al BOP, al DOGC, a un mitjà de comunicació escrita diària i a la 
pàgina web i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a 
comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades. 
 
Quart. El Ple resoldrà les al·legacions formulades i, si s’escau, procedirà a l’aprovació 
definitiva en el termini de tres mesos a comptar des de l’acord d’aprovació inicial. 
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Cinquè. Publica el text íntegre del Reglament, un cop aprovat definitivament, al BOP, al 
tauler i a la pàgina web de l’Ajuntament i anunciar en el DOGC la referència del BOP en què 
aparegui la publicació esmentada anteriorment. 
 
Sisè. Disposar que si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el 
termini d’informació pública, s’entendrà definitivament elevat l’acord corresponent a 
l’aprovació inicial.” 
 
L'Ajuntament en Ple, per majoria de dos terços, la qual cosa suposa vuit vots favorables i 
quatre abstencions (del representant d’ARAJUNTS-AM, Alfons Giol i Amich, Víctor Barquer 
i Cruz, Miquel Àngel Alabart i Saludes i Margarita Prims i Damas) dels tretze membres que 
formen la corporació municipal, va adoptar els següents acords: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Reglament regulador d’ús de les instal·lacions esportives de 
Centelles. 
 
Segon. Derogar l’Ordenança reguladora de la utilització de les instal·lacions esportives 
municipals aprovada definitivament pel Ple del dia 25 de juny de 2004. 
 
Tercer. Sotmetre a informació pública el Reglament pel termini de 30 dies hàbils, a fi que s’hi 
puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels 
anuncis corresponents al BOP, al DOGC, a un mitjà de comunicació escrita diària i a la 
pàgina web i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a 
comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades. 
 
Quart. El Ple resoldrà les al·legacions formulades i, si s’escau, procedirà a l’aprovació 
definitiva en el termini de tres mesos a comptar des de l’acord d’aprovació inicial. 
 
Cinquè. Publica el text íntegre del Reglament, un cop aprovat definitivament, al BOP, al 
tauler i a la pàgina web de l’Ajuntament i anunciar en el DOGC la referència del BOP en què 
aparegui la publicació esmentada anteriorment. 
 
Sisè. Disposar que si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el 
termini d’informació pública, s’entendrà definitivament elevat l’acord corresponent a 
l’aprovació inicial. 
 
En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 

Pren la paraula Josep Arisa, regidor d’Esports, Bona nit, hem elaborat un Reglament d’ús de 
les instal·lacions esportives perquè creiem que teníem una ordenança reguladora del 2004 i 
que ja ens quedava desfasada en el seu conjunt, llavors és un treball que hem volgut fer 
bastant tècnic per no deixar en l’ambigüitat molts articles. Per tant, consta de cent catorze 
articles en contra dels trenta-cinc que constava l’anterior, o sigui és mirat molt minuciosament 
perquè s’ajusti bastant en el seu (...) sobretot per poder atendre els usuaris que fan servir les 
instal·lacions esportives. Aquest Reglament d’ús té cinc títols, si se l’han llegit, el poden 
llegir, estan tipificats i desglossats amb articles i amb disposicions. És un treball molt 
treballat, nosaltres n’estem contents, per tant espero que tinguem l’aprovació de tots. 
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Intervé Miquel Àngel Alabart, regidor d’ARAJUNTS: Gràcies. Nosaltres comentar que 
d’entrada de la lectura del Reglament, per una banda ens ha fet una bona impressió d’aquesta 
sensació d’actualització del Reglament anterior i de posada al dia i de regular uns espais 
comuns que requereixen una regulació, evidentment, ben feta; si que hi trobàvem com vàrem 
comentar a la Comissió informativa en alguns punts, en algun moments, potser una certa híper 
regulació que pot tenir l’avantatge que quedi tot previst i que no deixi marge a les 
interpretacions, donar lloc a vegades a una certa rigidesa que al final la faci poc operativa, 
però en tot cas confiem que està feta amb criteris tècnics vàlids. El problema que hi veiem i 
que vàrem comentar a la Comissió és que això s’ha fet de forma vertical diguéssim, sense 
consultar i sense informar a les entitats quan precisament la primera finalitat que diu l’article 
3r. és informar a les persones i a les entitats usuàries d’aquells aspectes que els garanteixen 
una utilització segura i fiable. Nosaltres estem per a la participació; el primer punt, el primer 
nivell de participació és informar a la gent prèviament a la pressa de decisions; el segon, és 
consultar i el tercer seria permetre la participació en aquesta pressa de decisions, em dóna la 
sensació que no s’ha fet ni el primer; és a dir, no s’ha informat prèviament i per tant nosaltres 
no hi volem votar en contra del Reglament i ens sembla bé, però també ens abstindrem. 
 
Intervé de nou Josep Arisa: Jo com li vaig dir a la Comissió de Portaveus no s’ha demanat a 
les entitats perquè creiem que és un Reglament totalment tècnic, sí que s’ha informat a les 
entitats que es feia aquest Reglament. Per tant, el primer punt l’hem complert; un cop estigui 
aprovat se’ls presentarà, perquè ja li he dit que no se’ls hi ha demanat perquè era un 
Reglament merament tècnic i el que si es demana a les entitats, que és allà on els interessa i 
els preocupa, són les hores i els espais per entrenar, hores i dies de partits, els canvis de partits 
que a ells els hi convingui, tot això es fan reunions abans de començar les competicions per 
poder-ne parlar, aquí sí que els consultem, els demanem un full abans d’acabar la temporada 
de valoració on ells ho poden apuntar i nosaltres els escoltem, ens reunim amb ells. Aquest 
Reglament d’ús li vaig dir que no els hi vàrem consultar i li dic perquè creiem que és un 
Reglament merament tècnic. 
 
Intervé Dolors Calm: Faig un incís, perquè és el que volia dir abans que se me n’ha anat; els 
vehicles no solament es recaptar impostos sinó procurar pel Medi ambient, al baixar impostos 
fa que la gent tiri més per aquest tipus de cotxes i com que es regula cada any es pot anar 
ajustant.    

Intervé l’alcalde: Perdoni sempre hauríem de procurar quan tractem el punt tractar-lo i després 
tractar l’altre. si desprès no se’n recorda és un problema. D’acord. Gràcies. 
 
Intervé Dolors Calm: Agraïm que ens presentin el reglament d’ús d’instal·lacions esportives, 
ja que el que teníem fins ara era del 2014 i és evident que les necessitats d’ús de les 
instal·lacions per part de les nombroses associacions esportives i gent que pràctica esport, 
afortunadament, al nostre poble estaven del tot desfasades en dotze anys. Hem pogut 
comprovar i comparar amb altres reglaments de diferents poblacions que és un reglament 
tipus, han inclòs alguna modificació i algun article. Per fer-ho ben fet hi trobem a faltar 
l’índex, molt necessari per qui vulgui consultar alguna cosa en concret. Veiem també que 
l’equip de govern en l’article 4t aprofita per fer-se propaganda, pensem que del tot 
innecessari, perquè de tothom és sabut que l’Ajuntament, a través de la regidoria d’Esport, té 
com objecte la promoció i el foment de la pràctica de l’esport al municipi, entre altres 
funcions, i també diu que l’Ajuntament és competent per portar a terme la gestió, 



AJUNTAMENT DE CENTELLES 
 

 
 

 

27 
 

Ajuntament  de  Centelles  

administració, conservació, millora i inspecció del patrimoni municipal destinat a ús esportiu 
(evidentment). I els diem això perquè d’aquests reglaments tipus, no hem vist un paràgraf 
semblant en altres ajuntaments. De totes maneres el reglament ens sembla positiu i ben 
treballat.  

Intervé Josep Arisa: Quan em diu vostè que li troba a faltar l’índex no el tenen perquè..., si 
que hi és i els arribarà, el secretari diu que ja el tenim, l’índex hi és, amb les propostes hi és, 
amb tots els títols, els capítols. També ha dit que era un Reglament tipus, però al mateix 
temps diu que hi ha annexes que no hi són en els reglaments tipus, jo li dic que és treballat i 
que hem volgut que tots els usuaris siguin entitats o particulars i que fan servir les 
instal·lacions esportives pugin gaudir amb seguretat. 
 
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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