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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE 
 
Identificació de la sessió 
 
Número: PLE2017/3 
Caràcter: ordinària 
Data: 30/03/2017 21:00:00 
Horari: de 21:00 a 23:15 
Lloc: sala de Plens de l’Ajuntament 
 
Assistents 
 
Miquel Arisa Coma, president, PSC-CP 
Josep Paré Aregall, regidor, PSC-CP 
Antoni Castells Preseguer, regidor, PSC-CP 
Neus Verdaguer Paré, regidora, PSC-CP 
Josep Arisa Argemí, regidor, PSC-CP 
Xavier Serra Mas, regidor, PSC-CP 
Alfons Giol i Amich, regidor, ARAJUNTS-AM 
Miquel Àngel Alabart I Saludes, regidor, ARAJUNTS-AM 
Margarita Prims i Damas, regidora, ARAJUNTS-AM 
Víctor Barquer i Cruz, regidor, no adscrit 
Dolors Calm Morera, regidora, CiU 
 
Josep Lluís Bergés Collado, secretari general 
 
S’excusen 
 
Cristina Ciudad Fernández, regidora, PSC-CP 
Rosa Puig i Moré, regidora, ARAJUNTS-AM 
 
1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (23 DE 
FEBRER DE 2017) 

Pren la paraula Miquel Arisa, alcalde president: Moltes gràcies. Bona nit a tothom. Anem per 
començar aquest Ple ordinari del mes d’abril, perdó, del mes de març. Abans d’aprovar l’Acta 
hi ha una prèvia, diu vostè. 
 
Intervé Víctor Barquer: L’Assemblea local de la CUP i aquest regidor li vol transmetre al Sr. 
alcalde les nostres condolències pel traspàs recent de la seva mare, simplement això. 
 
Miquel Arisa intervé: Moltes gràcies. Avui també els he de dir abans de començar el Ple, la 
Cristina no hi assistirà perquè aquest matí se li ha mort la seva àvia i en aquest moment està 
de dol i la Rosa està de baixa maternal. Per tant, començarem amb els que estem aquí presents 
i passarem a aprovar l’Acta. Si us plau, alguna cosa! 
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Intervé Miquel Àngel Alabart, regidor d’ARAJUNTS-AM: Comentar també en nom de tot el 
grup municipal, transmetre el nostre condol. En el tema de l’Acta no cal fer les mateixes 
explicacions que sempre, només informar que ens abstindrem. 
 
Intervé de nou l’alcalde: L’Acta de la sessió anterior queda aprovada pel quòrum de majoria 
absoluta, amb l’abstenció d’Alfons Giol, Miquel Àngel Alabart i Magarita Prims del grup 
polític municipal ARAJUNTS-AM. 
 
2. DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ DEL REGIDOR VÍCTOR BARQUER 
I CRUZ DE LA SORTIDA DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ARA JUNTS PER 
CENTELLES I LA SEVA SOL·LICITUD DE PARTICIPAR AL PLE, EN LES 
COMISSIONS QUE HI HA A L’AJUNTAMENT, COM A REGIDOR NO ADSCRIT 
 
Vist el dictamen de l’Àrea de Gestió i Serveis Generals, de 15 de març de 2017,que es 
transcriu literalment: 
 
“Víctor Barquer Cruz, regidor electe de l’Ajuntament de Centelles, dins de la candidatura 
municipal d’Ara Junts per Centelles, presenta una sol·licitud, de data 7 de març de 2017 i amb 
el número d’entrada 529 al Registre general de l’Ajuntament, en la qual demana al Ple de 
l’Ajuntament que aprovi la seva sortida del grup municipal esmentat i la seva incorporació al 
Ple com a regidor no adscrit. Així mateix, sol·licita participar a les comissions informatives 
següents: 

- Comissió de portaveus, transparència i processos participatius 
- Comissió Àrea d’atenció a la persona 
- Comissió Àrea d’ordenació del territori 
- Comissió Àrea de gestió i serveis generals 
- Comissió especial de comptes 

Pel que fa a aquest tema, s’han de distingir dos supòsits: 
- Regidor/ora no adscrit/a 
- Regidor/ora que pertany a una coalició electoral. 

Els/les regidors/ores no adscrits/tes són els/les que surten dels grups polítics per diferents 
raons i que al no poder-se incorporar al grup mixt es queden sense unir-se a cap dels grups 
polítics que formen part de l’Ajuntament (article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
regulador de les bases de règim local).  
 
Els/les regidors/ores que pertanyen a una coalició electoral, en el moment que algun partit 
polític que la integra decideix abandonar no es produeix el supòsit de regidor/ora no adscrit/a, 
podent-se formar un nou grup polític (article 50.6.7 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya). 
 
Els/les regidors/ores no adscrit/tes podran participar en l’activitat de control del govern local, 
intervenir en les deliberacions del Ple de la corporació, votar els temes que s’hagin de 
sotmetre a Ple i obtenir la informació necessària per poder exercir els seus drets. 
 
En conseqüència, un/a regidor/ora que no estigui integrat/ada en un grup municipal ha de ser 
tractat/ada com a regidor/ora no adscrit/a i ostentar tots els drets que li corresponen com a 

mailto:centelles@diba.cat


 
 

 
 

 

3 
 

Ajuntament  
de Centelles 

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

membre electe i que formen part del nucli essencial de la funció representativa (STS 26 de 
setembre de 2002). 
 
Per tant, pot actuar en el Ple amb totes les facultats que se li atribueixen per ser-ne membre. 
Segons l’informe del secretari de data 15 de març de 2017. 
 
D’acord amb la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern 
local. 
 
La Comissió informativa de l’Àrea de gestió i serveis generals proposa al Ple d’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. El Ple es dóna per assabentat de la sortida del regidor Víctor Barquer Cruz del grup 
municipal d’Ara Junts per Centelles. 
 
Segon. Incorporar al regidor Víctor Barquer Cruz al Ple com a regidor no adscrit. 
 
Tercer. Indicar que com a regidor no adscrit podrà participar en les comissions informatives 
següents: 

- Comissió de portaveus, transparència i processos participatius 
- Comissió Àrea d’atenció a la persona 
- Comissió Àrea d’ordenació del territori 
- Comissió Àrea de gestió i serveis generals 
- Comissió especial de comptes” 

 
L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, va adoptar els següents acords: 

Primer. El Ple es dóna per assabentat de la sortida del regidor Víctor Barquer Cruz del grup 
municipal d’Ara Junts per Centelles. 
 
Segon. Incorporar al regidor Víctor Barquer Cruz al Ple com a regidor no adscrit. 
 
Tercer. El regidor no adscrit podrà participar en les comissions informatives següents: 

- Comissió de portaveus, transparència i processos participatius 
- Comissió Àrea d’atenció a la persona 
- Comissió Àrea d’ordenació del territori 
- Comissió Àrea de gestió i serveis generals 
- Comissió especial de comptes 

 
En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 
 
Pren la paraula Josep Paré, 1r. tinent d’alcalde: Nosaltres, evidentment, respectem la decisió, 
ja vàrem manifestar que era una situació nova a la corporació, si que hi havia hagut regidors 
que havien deixat l’acta però en aquests últims anys no havia passat aquesta situació, deixar 
clar que passa a ser un regidor no adscrit i hem cregut oportú que és precisament el que   
aprovarem avui per tal que pugui participar a les comissions, amb tots els drets d’un regidor. 
Agrair la comprensió que hi va haver pels portaveus dels altres grups perquè pogués participar  
en veu a les comissions d’aquesta setmana i, com ja es va dir a la comissió, el redactat posa 
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donar compta perquè realment el que es fa és donar compte de la seva decisió, però sí que 
implica l’aprovació de la integració a les comissions com així és va manifestar i, si això va 
generar algun malentès, deixar clar que es dóna compte de l’escrit però si que s’aprova la seva 
incorporació. 
 
Intervé l’alcalde: Moltes gràcies, volen dir alguna cosa? 
 
Pren la paraula Alfons Giol, portaveu del grup polític municipal ARAJUNTS-AM: Bona nit 
Josep. Moltes Gràcies pel que acabes de comentar. També comentar-vos que ARAJUNTS el 
que farà immediatament serà entrar un document a l’Ajuntament per explicar-vos quin és la 
composició que nosaltres proposem per part ARAJUNTS, igual que tu ja ens vas apuntar una 
miqueta en comissió, per refer la presència del grup ARAJUNTS a les comissions 
informatives. Bé, nosaltres respecte aquest punt; primer de tot, sabem que a Centelles aquesta 
situació que s’ha creat ha generat la seva expectació, potser també això  avui explica la 
presència de moltes més persones en aquest saló de sessions, això a nosaltres ens congratula 
perquè creiem que sigui quina sigui la situació que ho crea és important que la gent se senti 
concernida i que adopti la posició de venir als plens municipals, de fer-se càrrec, de sentir 
quines són les situacions que s’hi debaten, quin són els acords que s’hi adopten, perquè avui 
és una sessió plenària important, començant per aquest punt que ha plantejat l’Assemblea 
local de la CUP i sobre el qual nosaltres com ARAJUNTS per Centelles, com a candidatura, 
hem fet una declaració que voldríem fer pública si no hi ha cap mena d’inconvenient per part 
de l’Alcaldia en relació a aquest tema. Procedeixo doncs a la lectura d’aquesta declaració que 
diu:  
 

“DECLARACIÓ DE LA CANDIDATURA I EL GRUP MUNICIPAL D’ARAJUNTS PER 
CENTELLES-AM, EN RELACIÓ A LA SORTIDA DE LA CANDIDATURA DELS 
MEMBRES DE LA CUP I EL PAS A NO ADSCRIT DEL REGIDOR VÍCTOR BARQUER 

 
Centelles 30 de març de 2017 

 
Fa uns dies ARAJUNTS va tenir coneixement de la decisió de l’assemblea local de la CUP de 
deixar la candidatura, i el pas a no adscrit del regidor Víctor Barquer. Respecte a aquesta 
situació i davant del Ple municipal on devem la responsabilitat i les explicacions a tots els 
centellencs i centellenques que ens van votar el 24 de maig de 2015, procedim a fer les 
següents consideracions: 
  
ARAJUNTS som una candidatura que ha defensat una unitat d’acció perquè Centelles tingui 
una alternativa de govern que plantegi les coses de manera radicalment diferent. Perquè hi ha 
una altra manera de fer les coses i nosaltres som testimonis de què això és possible. 
  
ARAJUNTS és un aplec de persones, i no de grups polítics, i per això, ara i abans, hi té 
cabuda tota persona que hi vulgui sumar esforços constructivament, per transformar la 
situació social i política de Centelles, segons les idees reflectides en el nostre programa 
electoral, el nostre codi ètic i el document de valors que vàrem aprovar. 
  
La decisió de l’assemblea local de la CUP clarifica una situació de crisi que ha desgastat la 
feina de la candidatura des de fa més de nou mesos, la qual cosa no ha impedit que se seguís 
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treballant, amb voluntat i rigor, malgrat les discrepàncies que s’han fet evidents en els últims 
plens municipals i que lamentem profundament. 
  
Considerem que la nostra tasca d’oposició sortirà enfortida d’aquesta situació i que, pel que fa 
a ARAJUNTS, s’haurà transformat en una eina molt més útil per vehicular els anhels de 
canvis que expressen cada dia molts centellencs i centellenques. Des de la diversitat 
d'opinions, però també des de la unitat d'acció i, conscients de la importància de saber 
deliberar, arribar a acords, i construir consensos i majories, ARAJUNTS evoluciona i està 
avui més a prop que ahir de provocar el canvi real que Centelles necessita. Per tant, i al nostre 
parer, s’equivocarà qui vulgui aprofitar l’aparent dispersió de forces del principal grup de 
l’oposició, pensant que són útils els intents acostumats d’emfatitzar les diferències. Creiem 
que en allò que és essencial i que seguim compartint, l’oposició acreix avui la seva força. 
 
Des d’avui emplacem a tots els centellencs i centellenques que estiguin disposats a treballar 
per la transformació i el procés de canvi polític, a afegir-se al grup ARA JUNTS PER 
CENTELLES, que celebrarà una nova assemblea el proper 22 d’abril i que suposarà el 
rellançament del nostre compromís amb Centelles, i el reforçament de la unitat d’acció per 
transformar la Vila. Tal com les eleccions municipals del 24 de maig van suposar l’inici del 
declivi del PSC a Centelles, visibilitzant també en aquest plenari l’increment exponencial de 
les opcions de transformació i canvi que tradicionalment s’associen a les esquerres, i també de 
les opcions independentistes, l'assemblea del proper 22 d'abril  consolidarà l’arrelament del 
grup ARAJUNTS tancant les dificultats que hem patit els últims mesos, i no des de la crítica 
externa, si no des de la identitat i esperit unitari d'aquesta candidatura. A partir de la propera 
assemblea volem fer evolucionar els objectius del nostre programa en el bienni que manca 
fins a les eleccions del 2019, mantenint i incrementant les actuacions de transformació i de 
participació, al carrer, amb les persones i entitats, i a la institució, i deixant ben clar que ens 
mantenim vigents, i il·lusionats. 
  
Finalment, volem donar les gràcies per la feina feta i per haver fet possible el que som   a totes 
les persones que han participat fins avui en aquest projecte. Des de l’esforç esmerçat per 
mantenir-los amb nosaltres, volem dir als companys de la CUP que respectem la seva decisió 
legítima perquè sentim que ells també som nosaltres i per això els desitgem tota la sort i 
encara millor confluència en el futur. 
 
Al mateix temps volem fer un agraïment a totes les persones que continuen essent i confiant 
en ARA JUNTS PER CENTELLES, i a totes les que estan pujant al vaixell, perquè només 
des del treball compartit, aconseguirem fer d'aquesta candidatura la gran eina de canvi que el 
poble necessita i exigeix.  
  
Estem segurs que el futur real de l’acció política alternativa al govern de Centelles es reforça, 
i que el futur seguirà sent compartit i patrimoni de tots aquells que treballen en projectes 
d’unitat i de totes les persones que volen un Ajuntament i un poble diferents i millors. 
 
La Comissió Permanent i el grup municipal d’ARAJUNTS PER CENTELLES A-M” 
 
Demano disculpes si potser aquesta intervenció que acabo de llegir pot semblar d’un 
contingut altament polític però per nosaltres era imprescindible deixar clar quina és la postura 
del grup d’ARAJUNTS respecte a la situació creada i que nosaltres respectem absolutament, 
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tal i com ja vàrem posar de manifest en la comissió pel que fa les seves conseqüències 
organitzatives dintre  (inaudible). 
 
Intervé l’alcalde: Abans de donar-li la paraula a vostè, donat que, en definitiva, el company 
Alfons Giol ha fet una declaració política, purament política, i que curiosament si em permet 
semblarà que el fet que se separin és un èxit, la qual cosa penso que és un fracàs, però si vostè 
ho considera un èxit el felicito, però el company Josep Paré contestarà com a grup PSC. 
 
Intervé Josep Paré. Bona nit. Abans estava entrant la gent, nosaltres evidentment ens afegim 
al grup ARAJUNTS i donem la benvinguda al Sr. Víctor Barquer de forma individual, crec 
que ja no des de nou mesos, sinó des del primer moment va intentar marcar un perfil propi, en 
algunes coses ens hi hem sentit còmodes i en altres hem discrepat, per tant agraïm que es 
clarifiqui aquesta situació i que s’obri una nova porta de col·laboració com a grup en el Ple 
municipal i per tant així li fem extensible des d’aquest plenari el que havíem parlat en altres 
reunions que té la porta oberta de poder col·laborar amb l’equip de govern en tots aquells 
projectes i activitats en les que vostè si senti còmode i, evidentment, agrair a la gent de la 
CUP la seva implicació al municipi que vulguin treballar des del seu posicionament pel bé de 
la Vila. Jo crec que de la intervenció que ha fet el Sr. Giol, doncs, políticament hem de 
despendre la importància que té la tasca que ha fet el Sr. Miquel Arisa al llarg dels diferents 
anys, ho vam comptar fa poc, han sigut més de trenta regidors els que han passat pels seus 
vint anys d’alcaldia, això vol dir equips plurals, equips grans, equips de persones que lluny de 
ser tots militants del PSC o de sentir-nos identificats d’una forma molt directe amb el projecte 
de socialisme a Catalunya, el que ens ha unit és treballar per un projecte local, evidentment, 
des d’un ideari d’esquerres i progressistes, però sempre hem sabut respectar posicionaments 
més personals en l’àmbit personal, però en canvi en l’àmbit local ens ha unit aquesta capacitat 
de tirar endavant el poble i això com vostès han posat de manifest en el Ple i en definitiva 
(inaudible) públicament no és fàcil, som equips grans, el dia a dia genera nervis, cadascú pot 
pensar diferent i tot i així s’han sabut mantenir units els grups i més enllà de la frivolitat que 
de vegades s’han volgut donar de la manera de treballar d’aquest equip de govern,  jo crec que 
la decisió d’avui mostra la dificultat de treballar amb les persones, de la dificultat de treballar 
amb idearis diferents, la complexitat de treballar amb un equip on les coses no sempre es 
veuen igual, però on sempre ha prevalgut el projecte local pel qual estem treballant des del 
primer moment i per tant això ho seguirem fen; agrair als companys que han participat dels 
diferents equips de govern i evidentment animar-vos a tots vostès que puguin seguir treballant 
des de la nova situació. 
 
Intervé l’alcalde: Moltes gràcies. Té la paraula. 
 
Pren la paraula Dolors Calm, portaveu del grup polític municipal CiU: Junts o separats si 
tothom treballa per Centelles cap problema. 
 
Pren la paraula Víctor Barquer, regidor no adscrit: Nosaltres sí que farem una declaració 
política, clarament política. Nosaltres quan des de l’Assemblea local de la CUP a Centelles 
vam decidir donar forma juntament amb altres forces polítiques i persones independents de la 
candidatura d’ARAJUNTS per Centelles érem plenament conscients de la dificultat que 
aquest projecte polític representava. La candidatura va néixer bàsicament, això que quedi clar, 
per facilitar el sorgiment d’un nou subjecte polític que permetés una nova institucionalització 
a partir d’una determinada acumulació de forces, aquesta acumulació de forces el que 
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proposava era modificar la correlació  existent fins a les hores a l’espai polític Centellenc, 
aquest era l’objectiu fonamental. Aquesta conjuntura ens oferia una gran oportunitat de 
capgirar la situació institucional a Centelles en aquesta legislatura, però això no ha estat 
possible, entre altres coses, per la incapacitat de possibilitar l’espai que permetés la 
consolidació del nou subjecte polític. Arribat gairebé a la meitat de la legislatura, constatem 
que el projecte polític pel qual vam apostar en el seu moment no tan sols no s’ha consolidat 
sinó que ha entrat en una situació d’aturada que fa molt difícil tenir una acció política 
institucional conjunta mínimament acceptable. Evidentment que aquesta situació no sorgeix 
de cop, sinó que és conseqüència d’un determinat modus d’entendre (inaudible) modus el 
qual malgrat no compartir en gran mesura hem anat acceptant sense deixar de plantejar 
reiteradament la necessitat de modificar-los sense obtenir una resposta adient en aquest sentit 
per part de la resta del grup municipal d’ARAJUNTS. Nosaltres entenem l’acció, la lluita 
institucional, com una combinació d’aquesta amb l’articulació d’un moviment i d’un poder 
popular (inaudible) les institucions que permeti abordar la dialèctica entre allò comunitari i 
allò públic per tal de construir i de recuperar sobirania, una lluita que reverteixi bàsicament en 
la construcció (inaudible) organitzat i fort, de manera que ens permeti establir línies d’acció 
orientades a un avenç global en tots els àmbits de lluita. Per la qual cosa pensem que s’està 
perdent una nova oportunitat per transformar la institució municipal i això és així bàsicament 
perquè les organitzacions que conformen l’espai polític a Centelles focalitzen els seus 
esforços en el treball institucional entenen aquest com l’únic o principal espai de lluita, això 
comporta una derivada, la qual nosaltres la dificultat per entendre que la institució, 
l’Ajuntament, està conformada per normes, procediments i actors, i que l’objectiu prioritari és 
el d’intentar modificar les normes, els procediment i no internar eliminar els actors, ja que 
aquest són contingents a la pròpia institució i que aquesta manera de fer no porta enlloc, tan 
sols a reforçar la posició dominant com ha quedat palès en els darrers vint anys. Cal afegir la 
dificultat dins la candidatura per poder formular uns eixos estratègies que ens indiquin que 
hem de fer, com ho volem fer i quan ho hem de fer, aquesta manera manar l’acció política  a 
partir de vestir propostes alternatives. Aquesta dificultat ha comportat segons el nostre punt de 
vista una acció política bàsica i principalment reactiva a l’acció del govern i possibilitant una 
actitud més prepositiva. L’anterior i principal la incapacitat del grup municipal d’ARAJUNTS 
en el seu conjunt per redreçar aquesta situació ens porta a la dolorosa però necessària decisió, 
presa de forma unànim, i després d’un profund debat a l’Assemblea local de la CUP, de sortir 
de la candidatura i que el representat d’aquest grup municipal d’ARAJUNTS deixi aquest per 
passar a ser regidor no adscrit. Considerem que d’aquesta manera serà segurament més 
factible portar a terme el propòsit inicial que ens vàrem imaginar al conformar el projecte 
polític a partir però de dos plantejament coincidents en ocasions però divergents, en d’altres 
però possiblement vàlids, també, tant un com l’altre. Gràcies. 
 
Intervé l’alcalde: Moltíssimes gràcies. 
 
Alfons Giol intervé: Bé, em sento amb la necessitat de fer una última apreciació per totes les 
paraules que s’acaben de dir. És important, que quan hi ha moments importants, hi hagi 
declaracions importants, jo crec que els grups municipals en aquí també estan fent la seva 
feina de posicionar-se, de mantenir les seves idees i la seva acció. De totes maneres, vull 
discrepar del que acaba de dir el Sr. Paré respecte a què nosaltres, el que ha dit el Sr. Alcalde, 
de que això pot semblar un fracàs. Mireu si nosaltres ens vàrem posar en política municipal 
era bàsicament per dues coses: Perquè ens semblava que el País estava vivint un moment 
històric que demanava que aixequéssim el cul del sofà i, per tant, nosaltres no podem esgrimir 
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aquest vint anys que llueix l’equip de govern, en el sentit que fa molts anys que manté una 
acció de govern a l’Ajuntament de Centelles; però sí que podem esgrimir que ens hem posat 
en marxa perquè creiem que les coses es poden fer d’una altra manera i això ho hem compartit 
amb els companys de la CUP, ho continuem mantenint i ho continuarem compartint amb ells. 
De fracàs creiem que res de res! És a dir, ens sembla que l’oposició, en les seves posicions 
acreix la seva força, ho hem dit. Per nosaltres el que és realment un fracàs a la política i 
nosaltres estem aquí per intentar canviar-ho, és no saber quina són les posicions que manté 
cadascú i no posar-se en cada moment a l’espai que ocupa cadascú. Mireu, us vaig ha posar 
un gest ben concret i diàfan, ho vaig dir des de la primera vegada que em vaig asseure en 
aquest saló de sessions, vaig dir: a mi no em veureu assegut sempre al mateix lloc i de fet ho 
he complert, un dia he estat assegut aquí, una altre dia he estat assegut aquí i he dit alguna 
hora que m’agradaria seure allà on està la Dolors. Penso que la política que vindrà ha de ser 
una política que faci coses de forma diferent, que no faci el que sempre s’ha fet, que no sigui 
una política dels gestos de sempre; a mi m’agradaria que en el proper Ajuntament de 
Centelles, quan sigui, si és el 2019 o si és abans, si aquest País se’n surt abans, l’últim regidor 
del grup de l’oposició pugui ocupar la cadira del Sr. alcalde, no perquè faci d’alcalde, perquè 
l’alcalde serà l’alcalde i farà d’alcalde, que ho pot fer-ho des de qualsevol d’aquestes cadires, 
sinó perquè sigui capaç de posar-se en el lloc d’aquella persona i entendre perquè des 
d’aquella cadira es prenen aquelles decisions, i el Sr. alcalde entendre que des d’aquestes 
cadires s’emprenen d’altres i que aquestes són les coses que nosaltres no ens podem estalviar 
de dir. I, per tant, tot això ho dic per: Primer, reforçar el respecte a la decisió de la CUP, ens 
hem posat al seu lloc, ens hem assegut al seu costat, n’hem volgut dir que hi havia una 
distància entre nosaltres. Segona: Per dir a l’equip de govern que som una alternativa real de 
govern, aquest poble, varen dir-ho 1.350 persones, el dia 24 de maig de 2015, quan van dir 
que hi havia una alternativa real de persones que volien fer les coses diferents. Si ARAJUNTS 
per Centelles i el Grup de CiU, llavors, ara PDeCAT per nosaltres, evidentment, sumàvem els 
seus esforços, hi havia més gent en aquell moment a Centelles que volien que les coses es 
fessin d’una altra manera que no pas que es mantingués aquesta acció de vint anys que el Sr. 
Paré ha defensat com una cosa exitosa. Per nosaltres és una acció de govern que arriba al seu 
final, estem en un final de cicle i per això nosaltres no ens cansarem de repetir quina és 
aquesta posició perquè, a més, la mantenim, des de  la possibilitat i la referència de posar-nos 
al lloc que a vegades ocupa el PSC, que no és un lloc fàcil, no és una acció de govern que 
sigui agradable moltes vegades i ho sabem! Perquè sabem que nosaltres fem una oposició que 
a vegades exigent, que demana explicacions i ara a més es veurà reforçada per l’oposició dels 
companys de la CUP. Per tant, simplement advertí, que això que pot semblar d’una manera 
superficial un fracàs per nosaltres és una planificació que portarà una acció molt més 
contundent per part dels grups de l’oposició. Moltes gràcies. 
 
Intervé l’alcalde: Moltes gràcies. Sr. Josep Paré, si us plau! 
 
Josep Paré intervé: Bé. Vostè crec que ho ha dit, és un fi de cicle, però no és el nostre, en tot 
cas vostè ha de reflexionar de qui és aquest fi de cicle; jo crec que vostè com a portaveu portà 
tres fracassos: El primer, és que va presentar una alternativa per trencar una majoria, el Sr. 
Barquer ho ha dit; vostè, també amb la seva intervenció se’n pot despendre i en altres 
intervencions en aquest plenari, doncs així ha sigut, i no ho va aconseguir-ho, per tant encara 
que el resultats de les eleccions municipals fos molt bo, fos una millora respecte als resultats 
anteriors del grup d’esquerra-AM que vostès representen, però el que no pot obviar és que 
vostès varen perdre i per tant el seu objectiu que era trencar la majoria i obrir una nova 
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alternativa no es va aconseguir, per tant, aquest primer fracàs no l’oblidi. El segon fracàs és el 
tema nacional, vostè se n’ha volgut burlar de nosaltres, però nosaltres és un tema que el vivim 
amb respectem, tenim una persona que la tenim nomenada representant de tots aquest temes, 
ja que ell hi creu, i sempre que hi ha algun un aspecte d’aquests intentem donar suport de 
forma unànime, perquè més enllà de les llibertats o expressions individuals que puguem tenir 
al respecte som molt conscients del poble en que vivim, el que hem dit moltes vegades sabem 
que hi ha persones d’aquesta Vila que ho viuen d’una forma molt apassionada i és molt 
important que estem al seu costat des de la corporació. Per tant, encara que vostè planteja el 
seu equip, la seva proposta dins aquest marc contextual, doncs, aquí també s’ha equivocat 
perquè lluny de desvincular-nos del procés i hem estat al costat i hem estat presents i això ho 
seguirem fent. I finalment, jo crec que vostè l’any passat quan feia un any de la constitució del 
nou Ajuntament es vanagloriava que el seu èxit era que es gravessin les actes, actualment ja es 
demostra que tot i ser un èxit i que el volien com a propi no els hi està bé, mai els hi ha estat 
bé res. Més enllà de les paraules i dels seus discursos el que aquí a faltat és concreció i és aquí 
on compartim plenament els discursos del Sr. Barquer, perquè més enllà de les paraules no hi 
hagut accions. I per tant, jo crec que estem molt a prop del mes de maig de 2017, farà dos 
anys que ens vàrem presentat tots a unes eleccions municipals, i l’èxit del seu segon any és 
que el seu grup s’ha trencat. Per tant, cap dels objectius que vostè tenia de moment, no només 
són palpables sinó que van en una línia totalment contrària.  
 
Intervé l’alcalde: Moltíssimes gràcies. 

3. APROVAR, SI ESCAU, L’INVENTARI GENERAL DE BÉNS I DRETS DE 
L’AJUNTAMENT I DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL RESIDÈNCIA SANT 
GABRIEL, AIXÍ COM LA SEVA RECTIFICACIÓ (ALTES) A 31 DE DESEMBRE 
DE 2016 
 
Vist el dictamen de l’Àrea de Gestió i Serveis Generals, de 20 de març de 2017, que es 
transcriu literalment: 
 
“Atès que la corporació ha de disposar d’un Inventari General de béns i drets (informatitzat i 
introduït a la comptabilitat de l’Ajuntament) i considerant que l’article 222.1 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i règim 
local de Catalunya estableix l’obligació de portar a terme un inventari de tots els béns i drets.  
 
Atès que s’ha portat a terme el tancament comptable de l’Inventari General de béns i drets de 
l’Ajuntament i de l’organisme autònom locals residència Sant Gabriel, amb les alteracions a 
31 de desembre de 2016. 
 
Segons l’informe del secretari, de 20 de març de 2017. 
 
D’acord amb l’article 222.3 del Decret legislatiu 2/2003 esmentat, correspon al Ple municipal 
aprovar, rectificar i comprovar l’Inventari General. 
 
La Comissió informativa de l’Àrea de gestió i serveis generals proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
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Primer. Aprovar inicialment l’Inventari General de béns i drets de la corporació formulat pel 
secretari, el qual incorpora com annex els inventaris dels béns propis i els de l’organisme 
autònom local residència Sant Gabriel, a 31 de desembre de 2016. 
 
En conseqüència l’import total de l’Inventari General de béns i drets de la corporació a 31 de 
desembre de 2016, puja la quantitat de trenta-sis milions sis-cents cinquanta-set mil cents 
quaranta-set euros – brut - (36.657.147,00 €, brut) i el valor comptable de divuit milions 
quatre-cents catorze mil cinquanta-vuit euros amb nou cèntims (18.414.058,09 €) i el de 
l’organisme autònom local residència Sant Gabriel a 31 de desembre de 2016, puja la 
quantitat de dos-cents seixanta-nou mil cinc-cents vuitanta-dos euros amb noranta-dos 
cèntims – brut – (269.582,92 € brut) i el valor comptable de quaranta-cinc mil sis-cents 
noranta-vuit euros amb vuitanta-sis cèntims  (45.698,86 €). 

Segon. Exposar l’acord a informació pública pel termini de 20 dies al tauler d’anuncis i a la 
pàgina web de l’Ajuntament. 
 
Tercer. Aprovar la rectificació de l’Inventari General de béns i drets (altes) de la corporació 
formulat pel secretari, el qual incorpora com annex els inventaris dels béns propis i els de 
l’organisme autònom local residència Sant Gabriel, a 31 de desembre de 2016. 
 
Quart. Remetre una còpia de l’Inventari General al Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del 
Govern a Barcelona. 
 
Cinquè. En el supòsit que no es presentin al·legacions ni reclamacions l’acord inicial 
esdevindrà definitiu” 
 
L’Ajuntament en Ple , per majoria de més de dos terços, va adoptar els següents acords: 
 
Primer. Aprovar inicialment l’Inventari General de béns i drets de la corporació formulat pel 
secretari, el qual incorpora com annex els inventaris dels béns propis i els de l’organisme 
autònom local residència Sant Gabriel, a 31 de desembre de 2016. 
 
En conseqüència l’import total de l’Inventari General de béns i drets de la corporació a 31 de 
desembre de 2016, puja la quantitat de trenta-sis milions sis-cents cinquanta-set mil cents 
quaranta-set euros – brut - (36.657.147,00 €, brut) i el valor comptable de divuit milions 
quatre-cents catorze mil cinquanta-vuit euros amb nou cèntims (18.414.058,09 €) i el de 
l’organisme autònom local residència Sant Gabriel a 31 de desembre de 2016, puja la 
quantitat de dos-cents seixanta-nou mil cinc-cents vuitanta-dos euros amb noranta-dos 
cèntims – brut – (269.582,92 € brut) i el valor comptable de quaranta-cinc mil sis-cents 
noranta-vuit euros amb vuitanta-sis cèntims  (45.698,86 €). 

Segon. Exposar l’acord a informació pública pel termini de 20 dies al tauler d’anuncis i a la 
pàgina web de l’Ajuntament. 
 
Tercer. Aprovar la rectificació de l’Inventari General de béns i drets (altes) de la corporació 
formulat pel secretari, el qual incorpora com annex els inventaris dels béns propis i els de 
l’organisme autònom local residència Sant Gabriel, a 31 de desembre de 2016. 
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Quart. Remetre una còpia de l’Inventari General al Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del 
Govern a Barcelona. 
 
Cinquè. En el supòsit que no es presentin al·legacions ni reclamacions l’acord inicial 
esdevindrà definitiu. 
 
En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 
 
Intervé Josep Paré: Bé, es va dir en comissió, hi va haver una empresa que va estar participant 
de fer l’Inventari, en el seu moment es va veure que s’havia d’incorporar la comptabilitat i 
content del treball que havia fet aquesta empresa se’ls hi va renovar la contractació per tal que 
tot això s’hagi pogut incorporar comptablement i per tant es pugui començar ha amortitzar. 
S’ha de reconèixer que com a corporació des de l’Àrea de Secretària i d’Intervenció és un 
aspecte que des de fa molts any s’hi havia estat treballant, el patrimoni estava ben localitzat i 
el fet es que se’n va donar compte l’any passat, però si que es veritat que no formava part de 
la comptabilitat en tot el seu gruix que ara presentem i, per tant, és un avanç en la 
transparència econòmica d’aquesta casa.  
 
Intervé l’alcalde: Moltes gràcies. Tenen alguna cosa a dir. 
 
Intervé Alfons Giol: Sumar-nos a la felicitació del treball tècnic que s’ha fet per posar al dia i 
actualitzar l’Inventari de Béns municipal. Moltes gràcies. 
 
Intervé Dolors Calm: Respecte a l’inventari, d’entrada no hi veiem res que no sigui normal, 
tot i que per nosaltres és molt difícil poder valorar si hi és tot o si falta alguna cosa. El que si 
voldríem ressaltar és que podem entendre que es contractes una empresa externa l’any passat 
amb un cost de 12.904,56 euros per posar l’inventari al dia i la prova és que es va detectar 
alguna cosa que feia molts d’anys que hi havia d’haver estat. El que no entenem gaire és que 
si l’any passat el vàrem posar al dia, aquest any s’hagi de pagar altre cop 3.569,50 euros pel 
manteniment extern perquè ens l’actualitzin. La nostra pregunta és: No hi ha personal tècnic a 
l’Ajuntament per fer el manteniment? 
 
Intervé l’alcalde: Evidentment, nosaltres tenim el personal que tenim, i evidentment hi ha 
coses d’informàtica, com altres serveis, que s’han d’externalitzar i, per tant, hi ha empreses 
especialitzades que a més a més estan acreditades per fer-ho i el que és més lògic és que ho 
facin elles. Moltes gràcies. 
 
4. APROVAR, SI ESCAU, EL NOU PLA FINANCER DEL PROJECTE 
D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC DE CENTELLES/BAE2009028, 
PEL PERÍODE 2017 I PRIMER SEMESTRE DE 2018 
 
Vist el dictamen de l’Àrea de Gestió i Serveis Generals, de 20 de març de 2017, el qual es 
transcriu literalment: 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Centelles, en sessió extraordinària del dia 24 de setembre de 2009, 
va acordar acceptar la subvenció atorgada en data 23 de juliol de 2009 per la Direcció General 
d’Arquitectura i Paisatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
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Generalitat de Catalunya per al finançament del Projecte d’intervenció integral del nucli antic 
de Centelles, anualitat 2009-2013 (Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees 
urbanes i viles que requereixen especial atenció). 
 
Barri/Àrea Pressupost 

Aprovat 
Subvenció %  Subv. Anualitat 

2009 
Anualitat 
2010 

Anualitat 
2011 

Anualitat 
2012 

Anualitat 
2013 

Nucli antic 5.000.000,00 3.750.000,00 75,00% 81.185,57 216.494,85 251.288,65 1.585.051,55 1.615.979,38 

 
En data 12 de febrer de 2010, es va signar el Conveni entre l’ Ajuntament de Centelles i el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques (actual Territori i Sostenibilitat) per al 
desenvolupament del Projecte d’intervenció integral. 
 
L’Ajuntament de Centelles, en data 7 d’octubre de 2013, va formalitzar una sol·licitud de 
modificació del Projecte esmentat. 
 
La Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya per Resolució de 15 d’octubre de 2013 va aprovar la modificació del 
Projecte d’intervenció integral del nucli antic i la pròrroga de dos anys (2014 – 2015) per a la 
seva execució.  
 
Posteriorment es va fer una nova pròrroga per un període 2016 – 2018. 
 
L’objectiu del nou Pla financer és reprogramar-lo i distribuir els imports de les actuacions no 
finalitzades en el període 2017 i primer semestre de 2018. 
 
Vist el nou Pla financer, excel adjunt. 
 
D’acord amb el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004, de 
4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial. 
 
La Comissió informativa de l’Àrea de gestió i serveis generals proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer. Aprovar el nou Pla financer del Projecte d’intervenció integral del nucli antic de 
Centelles/BAE2009028, excel adjunt, en el qual no hi ha cap modificació de les actuacions 
programades i distribuir els imports de les actuacions no finalitzades en el període 2017 i 
primer semestre de 2018. 
 
Segon.  Presentar el document per registre (inclòs el Pla Financer), dirigit a l’Oficina de 
Barris del carrer Aragó, o bé per eaCat adjuntant els arxius.” 
 
L'Ajuntament en Ple, per majoria absoluta, la qual cosa suposat set vots favorables, una 
abstencions (de la representant de CiU, Dolors Calm Morera) i tres vots en contra (dels 
representants del grup polític municipal d’ARAJUNTS-AM, Alfons Giol i Amich, 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 el nou Pla financer del Projecte d’intervenció integral del nucli antic de 
Centelles/BAE2009028, excel adjunt, en el qual no hi ha cap modificació de les actuacions 
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programades i distribuir els imports de les actuacions no finalitzades en el període 2017 i 
primer semestre de 2018. 
 
Segon.  Presentar el document per registre (inclòs el Pla Financer), dirigit a l’Oficina de 
Barris del carrer Aragó, o bé per eaCat adjuntant els arxius. 
 
En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 
  
Intervé Josep Paré: Bé. Es va explicar en comissió, dons ja havia passat una pròrroga, i 
repassant la intervenció del desembre del 2015, dèiem que seria la última pròrroga que 
demanàvem del Pla de Barris perquè enteníem que tindríem temps fins el 2019 com així se’ns 
havia plantejat en les reunions amb la Generalitat, però les últimes comunicacions d’aquest 
any han sigut positives en el sentit que s’han posat al dia molts pagaments, han tornat a posar 
amb el Pressupost de la Generalitat el Pla de Barris i, per tant, a diferència de la situació que 
teníem en el seu moment i l’any passat, doncs, actualment, aquest Projecte torna ha estar 
vigent i, per tant, la modificació que plantegem ara és la que realment serà la definitiva. Per 
contra i l’aspecte negatiu és que si a priori teníem fins el 2019 per acabar-ho d’executar 
tindrem només fins el juny del 2018, això s’ha de dir que és un greuge respecte altres 
municipis, però l’avantatge és que és un Projecte que s’hi havia treballat i per tant la majoria 
de coses s’intentarà que es puguin fer sinó totalment amb el grau de compliment que es pugui. 
Ja avanço que hi ha algun dels aspectes de més envergadura que seran difícils de complir, 
entenem que tot el demés són accions vigents que afecten a la millora del centre i entenem 
que el Projecte contemplava diferents tipus d’accions, des d’urbanístiques, fins socials, 
econòmiques i també lúdiques, doncs, es podrà executar en bona mesura. Es va comentar a la 
Comissió respecte al Pla econòmic, a part de les anualitats que lògicament es modifiquen i 
que s’adapten a aquesta modificació fins al juny de 2018; hi ha canvis importants, una és la 
millora de l’eficiència del Casal Francesc Macià, que precisament perquè el Pla de Barris des 
del 2012 la Generalitat havia demanat que no hi féssim despesa, enteníem que era una 
inversió important que vàrem aconseguir finançar a través d’altres recursos públics i agafem 
romanent d’aquesta partida que ja està executada i la suplementem amb el Palau dels Comtes. 
Entenem que la partida del Palau dels Comtes estava feta amb el context del 2007, 2008 i 
2009, que és quan es va redactar aquest Projecte, actualment veiem que el Pla de Barris ja té 
data de finalització, un exemple que hi hem estat treballant és que s’han fet taxacions d’aquest 
edifici i lluny del que plantejava la propietat entenem que el seu valor rondarà la partida que 
hi posem en aquí, està parlat amb la Generalitat els canvis que hi plantegem i no hi ha d’haver 
problemes perquè s’acceptin i, per tant, quan això estigui així ho plantejarem en una 
modificació de crèdit i acabarà de visualitzar el compromís amb aquest Projecte i la necessitat 
d’executar-lo en aquest temps de més d’un any.  
 
Intervé l’alcalde: Moltíssimes gràcies. Vostè té la paraula. 
 
Alfons Giol intervé: El Projecte del nucli antic de Centelles recordem va ser seleccionat a la 
convocatòria de l’any 2009. La resolució de pròrroga demanada és va tramitar i es va 
aconseguir una ampliació que finalitza, com ha dit el Sr. Paré, el 31 de desembre de 2017. No 
obstant això, s’està tramitant ajornar d’ofici ajornar aquest tancament fins el dia 30 de juny. 
Només recordar algunes dades: el pressupost del Projecte són 5.000.000 milions d’euros; el 
pressupost executat en aquests moments, per les dades que tenim nosaltres, són 752.410,00; el 
pressupost pendent són 4.247.589, 00 euros; la subvenció atorgada, recordem, era de 
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3.750.000 euros; i en aquests moments s’ha justificat el voltant del 15% d’aquesta subvenció i 
queda pendent de justificar un 85% pel que són les dades oficials que consten respecte 
l’execució d’aquest Projecte davant de la Generalitat.  Per descomptat una de les actuacions 
estrella d’aquest Projecte, com ens ha recordat el Sr. Paré, és l’adquisició del Palau dels 
Comtes. Perquè la gent entengui una miqueta quin era l’esperit de la Llei de Barris, aquesta 
actuació va ser prevista en el seu moment per actuar sobre espais degradats per barris que 
estaven en situació deplorable i per això les primeres ciutats que hi varen accedir varen ser 
ciutats que tenien una problemàtica social important. Les actuacions es justificaven per 
aquesta necessitat de remodelar integralment alguns barris d’aquestes ciutats i pobles d’aquest 
país. Això va derivar, donada la bona situació econòmica que hi havia en aquell moment i 
també la composició de les forces polítiques que hi havia en els diversos estats de poder del 
país, que aquesta Llei de Barris arribés a un moment que hi havia molta gent que hi volia 
accedir, s’anaven preveient projectes que lluny d’obeir a aquell primer pressupòsit, aquella 
actitud concreta que va generar la convocatòria, doncs, s’emmascarava en diverses actuacions 
que no tenien res a veure amb aquell esperit inicial. Això és el que va comportar, ens 
imaginem també, que Centelles es vengués com una solució de futur la remodelació integral 
del centre històric del nucli antic de Centelles com un Projecte de remodelació integral que 
tenia a veure amb aquesta situació de degradació, de necessitat, de posar en marxa un espai 
que estava degradat. Per això el nostre Pla de Barris, si se’n fa una lectura a fons, preveu una 
sèrie d’actuacions que tenen com a objectiu preveure que aquí hi ha una sèrie de necessitats 
d’ordre social, etc. que s’han de subvenir i, per tant, aquesta és la situació per la qual nosaltres 
creiem que Centelles va accedir a aquest Llei de Barris i va aconseguir aquesta subvenció per 
part de la Generalitat. Es cert, com a dit el Sr. Paré, que durant aquests anys aquesta Llei de 
Barris i la seva execució ha quedat com penjada, pensem que aquest Projecte es va triar l’any 
2009 i som al 2017, Centelles i va presentar aquest Projecte ambiciós que acabo de descriure, 
hi havia com actuacions estrella la compra del Palau dels Comtes, òbviament, el carrer de 
l’Estació, el carrer del Vapor, la plaça de Catalunya, la urbanització del Torrent de la Cira, hi 
havia l’Espai Jove, l’antic edifici de Correus, la millora de l’eficiència energètica del Casal 
Francesc Macià, la supressió de barreres arquitectòniques, el centre de formació d’adults, la 
substitució de punts de llum, la urbanització del carrer de Collsuspina, la passera de la via del 
tren. És a dir, un nucli antic que s’allargava cap a altres moltes bandes i que el que 
simplement significava és que s’aprofitava la possibilitat que brindava la Generalitat per 
encabir una sèrie d’actuacions, que si s’aconseguia aquesta subvenció, doncs, que tot això que 
l’Ajuntament i Centelles s’estalviava, i res a dir respecte a això que es va aconseguir en aquell 
moment. El que sí que hem de dir a partir d’aquí és el que a passat a continuació, hores d’ara 
quin ha estat l’estat d’execució d’aquest Projecte ambiciós, aquest Projecte que definia el 
futur de Centelles? ja ho hem dit la subvenció pendent de justificar és del 85%, i ho hem de 
tenir acabat el juny de 2018, que demostra per nosaltres això? Que l’equip de govern de 
l’Ajuntament de Centelles no hi creia, no hi ha cregut, n’hi hi creurà. Estem parlant del 
present, del passat i sobretot del futur de Centelles. Hi ha una partida important, per exemple, 
en aquest Projecte de gestió i seguiment del Projecte d’Intervenció Integral, nosaltres 
mantenim que si aquesta partida s’hagués executat amb una proporció adient ara no estaríem 
com estem, que és que hem de córrer a executar una sèrie de partides ràpidament perquè sinó 
no complirem els terminis, el Sr. Paré mateix ho ha reconegut quan ha dit que l’Ajuntament 
de Centelles serà molt difícil que es pugui fer càrrec de totes aquestes actuacions dins de 
termini establert. L’operació estrella que ho emmascara tot, la compra del Palau dels Comtes, 
que ara s’incrementa en base a una taxació que se’ns diu que és real, però no hi ha cap 
seguretat tampoc de poder complir, ens imaginem que quan la propietat vegi que hi hem posat 
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900.000 euros potser incrementarà també les seves pretensions. No sabem, si diguéssim fiar 
l’èxit del Pla de Barris pel que fa a aquesta actuació estrella a què ho puguem complir el juny 
del 2018 a una negociació amb una propietat privada sigui el màxim de realista possible, 
l’Ajuntament pretén destinar l’edifici a equipament públic, diu el Projecte, llavors nosaltres 
ens preguntem, per què no es va tenir això en compte al redactar el Pla General Municipal o 
no s’ha previst una possible modificació al llarg de tots aquests anys, preveient el destí públic 
del Palau, la qual cosa ens hauria permès, per exemple avui, negociar amb avantatges la seva 
adquisició, o anar directament a l’expropiació per la deixadesa de la propietat. Sabem quin ha 
estat el passat, sabem quin és el present i ara sabem el futur de les inversions de l’Ajuntament 
de Centelles pel que resta de mandat, sabem a què pensa destinar el seu romanent 
l’Ajuntament, però o farà tard i malament, sabeu de que ens queixem més? No ens queixem 
de tot això que acabem de dir, que probablement com que no hi hem estat posats a dins potser 
no diem la suficient propietat. Del que ens queixem és de la manca de previsió, d’implicació i 
ara d’informació i de debat. La darrera Comissió informativa per primera vegada se’ns va 
demanar suport en això, i nosaltres diem suport en base a què! Per primera vegada l’equip de 
govern ens va mirar i ens va dir, vosaltres l’adquiriríeu el Palau dels Comtes? I nosaltres 
vàrem dir, ens sentim sistemàticament bandejats de l’acció de govern. Nosaltres vàrem 
proposar de poder col·laborar amb l’equip de govern al principi d’aquesta legislatura, no se’ns 
va acceptar negociar una proposta de col·laboració que ens hauria permès debatre i 
consensuar decisions, s’ha negat el nostre dret d’accés a la informació municipal de forma 
reiterada, s’ha impedit el debat en comissions prèvies al Ple convocant-les quan el Ple ja està 
convocat i sense que es faci constar el sentit dels debats que s’hi mantenen. Es nega la 
possibilitat que la Vila tingui accés en temps real al debat que avui hi ha en aquest Ple i només 
es pengen els vídeos al cap d’un parell de mesos quan l’actualitat ja ha passat, això ens ho 
acaba de recordar el Sr. Paré. Si que hem aconseguit que es gravin els plens, però els hem de 
veure al cap de dos mesos quan aquesta actualitat ja no interessa als centellencs. No donarem 
suport al nou Pla de finançament i demanem, si us plau, que es posposi el seu debat i 
l’aprovació fins que hi hagi un debat clar de quins són els objectius, les decisions, i de quina 
manera es volen assolir i quines possibilitats reals tenim d’assumir-los i d’execurtar-los de tal 
manera que no siguin actuacions plàstiques sense incidència real en la vida dels centellencs. 
Ens sap greu haver-ho de dir, però nosaltres ens sembla que formem part com a grup de 
l’oposició, malgrat el que ens ha dit abans el Sr. Paré, del present i sobretot del futur de 
Centelles i tenim ganes de plantejar les nostres aportacions en una situació com planteja el Pla 
de Barris que és clarament de futur i a nosaltres només se’ns ha informat que això és el que es 
modifica i ho hem d’acceptar sense dir res. Evidentment, nosaltres no podem participar d’això 
perquè creiem que aquestes coses es poden fer d’una manera molt més ben feta. Moltes 
gràcies.  
 
Intervé Josep Paré: Agrair la seva intervenció. Negar el dret a la informació, no! Mai! I vostè 
sap que ha estat aquí, que ha tingut accés a tot el que ha demanat i per tant jo li demanaria que 
amb això sigui curós ja no tant per l’equip de govern sinó per les persones que en tenen la 
responsabilitat i que en tot moment li han facilitat les coses, l’altra cosa és que no s’hagin 
volgut adaptar als seus horaris, però a la informació no  només hi ha tingut dret sinó que se li 
ha facilitat; per tant, amb això si que li demano respecte per les persones que en tenen 
responsabilitat. Respecte al tema de sol·licitar la pròrroga, demà acaba el termini, és una 
comunicació que hem tingut dins d’aquest mes de març i és com funciona la Generalitat 
actualment. El futur, estem aprovant un Pla econòmic i a partir d’aquí s’obriran tots els 
debats, és més, la última comissió informativa, jo crec que en van sortir dos intervencions 
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molt interessants pels diferents portaveus i nosaltres ho vàrem recollir, crec que es van fer 
dues demandes que són totalment compartides, una és de que si el Palau dels Comtes, que no 
oblidem que és privat i que més enllà de la voluntat que hi pugui haver pública hi ha d’haver 
una propietat que ha d’estar disposada a facilitar aquesta compra, doncs, ha d’anar 
acompanyada d’un Pla d’usos, d’un programa de rehabilitació, correctament quantificat i és el 
que s’ha treballat tot aquest temps i és el que es plantejarà quan això pugui ser viable, es 
crearà una comissió, el Pla de Barris té una comissió a la que vostès no en formen part i, per 
tant, per adaptar-ho en el context actual és crearà una comissió de la qual en formin part i que 
es pugui entrar en el detall de tot el que vostès creguin oportú i que tots els dubtes i recels que 
puguin tenir es puguin parlar en l’àmbit corresponent fruït de la situació actual. La història 
que ha explicat del Pla de Barris està una mica sesgada, una mica, si que són 5.000.000 
d’euros, si que portem un 15% - 20% executat, són dades equivalents als pobles de la comarca 
i fins i tot a altres pobles de Catalunya; és més, hi ha pobles que se’ls acabava el termini el 
2016 i han perdut aquest 70% - 80% que no han executat, i no és perquè els pobles no hi 
hagin cregut és perquè des de l’any 2012 tenim una carta de la Generalitat dient que si fem 
despesa podem tenir problemes perquè ells no la reconeixeran. Per tant, com vostè sabrà tant 
des de Secretaria com des d’Intervenció això ens ho han recordat i, a més a més, ens ho 
recordaven amb un element molt important i és que hi havia deute, teníem a l’entorn de més 
de 400.000 euros si no recordo malament que els hem rebut aquest gener de 2017 i era 
despesa feta a l’any 2011, vol dir que sí que hi ha romanent, sí que l’Ajuntament està en una 
bona situació però no oblidem que el període econòmic 2007 – 2011 econòmicament va ser 
complex i que acumular un deute d’aquesta categoria en un poble com el nostre ha suposat 
una pressió afegida; a dia d’avui està liquidat i, per tant, és el que ens obra realment la porta a 
poder seguir creient en aquest Projecte. Si no hi haguéssim cregut tècnicament no hi 
haguéssim treballat, però això ens ha impedit poder fer despesa, a més a més, també 
m’agradaria recordar-ho que hi havia tot el tema de la normativa de restricció de la despesa 
pública que també això ha sigut un corsé molt important, i un dels aspectes del que 
coincideixen tots els municipis és que el món local amb la Llei de barris a actuat amb respecte 
institucional, la Generalitat cap els municipis no, però els municipis cap a la Generalitat, amb 
aquest tema, sí que han sigut molt respectuosos. Al final tindrem un any, però tindrem un any 
amb un Projecte que està vigent. Respecte a l’objectiu de la Llei de barris, si que quan es va 
generar era per barris degradats, el cofinançament era del 50%, estava pensat per diferents 
(inaudible) però, lògicament, al que hi varen haver uns primers anys de convocatòria els 
pobles varen veure l’oportunitat de rehabilitar zones i la Llei de barris va crear un subapartat 
que era per pobles i que el cofinançament de la Generalitat pujava un 75%. Per tant, si que 
l’origen és el que vostè ens recorda però la subvenció que nosaltres tenim concedida està 
adaptada en els nostres municipis i, a part, l’import del que estem parlant també està adaptat a 
la nostra Vila. Era un Projecte que més enllà de rehabilitar barris el que intentava era en un 
espai molt curt de temps injectar-hi molts recursos i que no només fossin recursos visibles per 
la inversió pública sinó que aquests recursos també es traslladessin amb la gent, amb 
l’activitat econòmica i per això li ve el nom d’integral, per això totes les accions que 
repassàvem no van només en fer carrers sinó que també tenen aquest component molt més 
humà, molt més d’eficiència energètica i que és una mica el que s’intentava introduir en 
aquest tipus de normativa de subvenció en que els municipis fessin un pas més, que no fos 
només obra pública sinó que aquesta anés acompanyada amb les persones que hi acaben 
vivint i convivint. I el que m’agradaria recordar és que el Projecte no sortia del no res sinó que 
veníem de rehabilitar la Sagrera, després vàrem fer una segona fase de millora del centre, que 
és tot el que avui es pot apreciar de millores del carrer Nou i aquesta segona fase era la 
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rehabilitació fora muralles i que a nivell social i demogràfic quedava justificada la inversió 
que nosaltres presentàvem. Finalment, acabaré amb el tema del Palau, crec que les pretensions 
de la propietat no poden ser majors, tots les hem conegut, és més des de l’Ajuntament també 
hem viscut amb un cert interès si aquest tipus d’edifici generava interès privat, cosa que 
nosaltres creiem també amb l’activitat privada i també hagués sigut un escenari nou pel 
municipi, evidentment hi haguéssim hagut d’estar a sobre d’una manera molt diferent però 
s’ha vist que tot el temps que porta en venda no s’ha comprat i, per tant, doncs, el nou context 
ens porta a intentar treballar per poder-ho fer viable, acceptant que és un risc, però també és 
una oportunitat. I finalment, més enllà, del que vostè plantejava de millores l’edifici és un 
BECIN, el que hagués tingut la primera opció de compra és la Generalitat, l’Ajuntament la 
segona, per tant, qualsevol privat que hagués volgut comprar aquest edifici hagués hagut 
d’esperar-se perquè les dues administracions públiques haguessin pogut manifestar si 
realment volien igualar l’oferta o no i encara que pugui semblar que no s’hi ha estat treballant, 
s’hi ha estat treballant d’una forma molt atenta perquè sabem de la importància que té aquest 
equipament i precisament si a la comissió informativa s’ha parlat del tema es perquè ara 
veiem que és un Projecte que segurament podrà ser portat a terme, amb el que nosaltres des de 
diferents programes electorals l’hem estat portant i entenem que si pot ser així ens agradaria 
comptar amb la seva col·laboració i per això els obrim la porta perquè tots aquells dubtes que 
tinguin els puguem parlar en l’àmbit corresponent.  
 
Intervé l’alcalde: Moltes gràcies. Vostè si us plau! 
 
Dolors Calm intervé: Com sempre hem dit, el projecte del Pla de Barris ens sembla una molt 
bona eina per poder tirar endavant moltes millores que el nucli antic de Centelles necessita. És 
més, en el Ple de la seva aprovació vàrem votar-hi a favor, tot i que no estàvem d’acord amb 
totes les actuacions que estaven dins el Projecte. Ara bé, com els hi hem manifestat en 
nombroses ocasions, creiem que perquè el projecte sigui creïble cal que les actuacions que 
s’hi pressuposten vagin acompanyades d’un estudi o projecte de viabilitat tècnica i 
econòmica. Un exemple clar és el la compra del Palau Comtal; nosaltres sempre ens hem 
manifestat a favor de fer-ho, doncs és un edifici molt important per la història del poble, però 
en quines condicions l’estem comprant? Sabem a què el voldrem destinar? No ens val que 
només ens diguin que hi posaran un viver d´empreses, a on? a la planta baixa?  Abans de 
rehabilitar-lo? Però el més important, sabem quin és el cost real de la rehabilitació que 
necessita? Ja només perquè no ens caigui o que algú pugui patir danys.  On es el pla de 
rehabilitació i usos del mateix? A quin temps es farà la rehabilitació a 5 ,10 o 20 anys ? Això 
és necessari per tal de tenir la certesa que la inversió que s’hi vol fer sigui realment profitosa. 
Un altre exemple de l’actuació és la instal·lació d’ascensors als edificis de 4 plantes o més. 
Sabem quins son els edificis on es volen instal·lar i el cost de cada un? Sabem realment quina 
viabilitat tècnica tenen aquests edificis per instal·lar-los?  Estaríem d´acord amb la millora 
dels carrers que plantegen, Collsuspina, Font Calenta i Ildefons Cerdà, rehabilitació de la  
passarel·la del tren, tenint en compte que no sols es tenen que fer voreres com vostès 
plantegen pel 2017, sinó millorar la xarxa clavegueram i instal·lacions noves de aigua i llum a 
part del paviment, per altre banda molt reivindicats per el nostre grup des de fa molts anys, els 
recorden que encara no tenen els projectes fets. Val a dir que tenim moltes ganes de veure 
totes les actuacions del Pla de Barris portades a la fi, però com hem demanat moltes vegades, 
abans d’aprovar qualsevol document, volem haver pogut estudiar tota la documentació en que 
es basen les actuacions. I mai se’ns ha contestat i donat cap mena de documentació, ni estudi, 
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ni tant sols propostes. Vostès no faciliten la feina a la oposició, per aquest motiu el nostre vot 
serà l’abstenció. 

Intervé Alcalde: Moltíssimes gràcies. 

Josep Paré: El seu vot és el mateix que han estat aplicant en les darreres modificacions de 
sol·licituds de pròrroga per tant crec que és amb la coherència del seu grup. El projecte que es 
va presentar en el seu moment i que vostès hi varen votar a favor era molt extens i molt 
detallat i aquest evidentment està a la seva disposició i tots els altres estudis i informes que 
s’han anat fent també. Respecte a la rehabilitació dels carrers lògicament es fan els projectes i 
s’hi detecta la necessitat de millorar serveis com en algun d’ells així serà, és farà. Respecte a 
totes les actuacions no ho esperi, és impossible, ja li vàrem dir a la comissió nosaltres 
treballarem perquè el Projecte es pugui executar amb la seva totalitat, però hem de ser 
conscients que hi ha algunes accions que són complexes i que en el moment que estem i el 
temps que s’ha perdut per la manca de recursos difícilment es puguin portar a terme i es pugui 
avançar tècnicament perquè en altres moments es puguin plantejar. El tema del Palau l’he 
contestat, lògicament hi haurà un tema d’usos, el tema d’usos, jo aquí coincideixo amb el Sr. 
Barquer, crec que la compra del Palau és una situació que s’hi es planteja s’haurà de valorar 
políticament, però el tema dels usos, doncs, a part que es pugui tenir una idea concebuda 
s’haurà d’obrir un tema de participació per tal de determinar-ne algun d’aquests i el tema del 
cost i la durada és farà una reunió per anunciar-ho, serà un Projecte amb diferents fases que ha 
de permetre que des d’una primera rehabilitació ja es pugui usar alguna de les ales d’aquest 
equipament. El tema dels ascensors, aquí una part del que s’ha justificat de la gestió i del 
seguiment del Pla de barris precisament va servir per fer els estudis tècnics de totes les 
comunitats que formen part de l’àmbit i analitzar quina situació tenien, se’ls hi ha traslladat. 
El fet d’instal·lar ascensors acaba sent una història de les propietats privades i aquí és on han 
sorgit dificultats des de temes normatius, des de temes de permisos des de les pròpies 
comunitats i per tant amb el que s’ha avançats és que s’han canviat instal·lacions d’aigües, 
s’han fet inversions amb això se’ls ha donat suport, però amb el tema dels ascensors 
difícilment es puguin veure instal·lats precisament per la complexitat d’intervenir en l’espai 
privat.  

L’alcalde intervé: Moltes gràcies. 

Intervé Dolors Calm: Nosaltres hem demanat moltes vegades aquesta informació que no se’ns 
ha donat i tampoc se’ns ha deixat participar en les reunions. Respecte al que vostè diu que 
farà una comissió i que se’ns deixarà participar esperem que sigui real perquè vostè sap i en 
aquest Ple s’han agafat molts compromisos, de moltes comissions de diferents àmbits i 
demanant i demanant i demanant, em penso que en total n’hem fet una amb en Josep Arisa, 
que ens en deu una altra, però cap més, eh! Per tant, jo espero que això es converteixi amb 
una realitat. 

Intervé l’alcalde: Moltes gràcies. Sr. Barquer? 

Víctor Barquer intervé: Sense deixar d’estar d’acord a trets generals en els aspectes crítics que 
es plantegen, jo crec que cal centrar la cosa. El que ens interessa a nosaltres és anar per feina. 
Llavors a partir d’aquí, quin és el plantejament? Una pregunta molt clara, pregunto si hi ha 
algun tipus de priorització en el conjunt de les actuacions que es fan d’aquest dos tipus, 
urbanístiques, socials, la pregunta és: Hi ha algun tipus de priorització? Sí hi ha aquesta 
priorització és inamovible? I si no és així hi ha possibilitat de poder definir projectes atenent 
al marc en el qual es mou el Pla de barris? Això és fonamental per nosaltres perquè entenen 
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que és a partir d’aquí que es poden fer les coses, les paraules se les emporta el vent i el que 
interessa és treballar ja en el territori; aquesta és una primera pregunta. Després a partir 
d’aquí, si és prioritari o si es modifica la priorització estarà bé la comissió en la qual ens hàgiu 
convidat. Després en relació al Palau dels Comtes, ja es va dir a la comissió de portaveus, és 
important com es finança l’adquisició, evidentment que sí, però és un tema menor; el que és 
realment important, i en el qual s’hi ha de posar tot l’èmfasi, és en els usos que se li pensen 
donar. Ja un punt, ja una actuació per aquí, que és la creació d’un viver d’empreses, això 
caldria veure quines són aquestes empreses, de quina mena i tal, vull dir aquestes coses són 
importants, el pla d’usos és fonamental  perquè és on realment on tindrà sentit la institució 
que es vol crear. Per tant, si us plau, si em podeu contestar aquesta actuació que us 
plantejava? La possibilitat de tocar aquesta (inaudible). 

Intervé Josep Paré: Bé. Aquí hem de ser clars, en un any les prioritats són les que són. Per 
tant, lògicament, hi ha marge però hi ha marge dins aquest any. Per tant, amb això, el primer, 
jo prefereixo agafar-me en el segon que plantejava, hi ha espai per projectes, sí. 

Intervé Víctor Barquer: Sí hi ha prioritats i són inamovibles! 

Josep Paré intervé: De prioritat n’hi ha una es que estem a un any d’executar el Projecte, 
l’Ajuntament té l’estructura tècnica que té i per tant tindrem la capacitat per fer el que es 
pugui fer. Es prioritzaran, lògicament, que els temes d’obra que els projectes ja si està 
treballant perquè es pugui portar a terme l’execució corresponent, és el que també s’han de 
complir normatives i tècnicament s’està prioritzant la part d’obra, perquè a nivell de terminis 
estem més condicionats. En els aspectes més lúdics, més socials i més econòmics, doncs, amb 
això, hi ha aspectes en els quals ja s’hi està treballant i en d’altres que s’aniran incorporant 
dintre de les possibilitats, per tant, en això jo no hi veig cap problema, perquè el que vostè 
consideri que pot ser interessant es pugui parlar i portar-ho a terme.  

Intervé Miquel Arisa: Moltíssimes gràcies. Passarem a la votació.   

 

5. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 42 DE L’ANY 2017, EN EL 
QUAL S’APROVA EL MARC PRESSUPOSTARI, EXERCICIS 2018 – 2020 

 
Vista la Resolució de l’Alcaldia número 42 de l’any 2017, la qual es transcriu literalment: 

“DECRET NÚMERO  2017/42 
 
Miquel Arisa Coma, alcalde president de l’Ajuntament de Centelles. 
 
Atesa la necessitat d’aprovar els Plans Pressupostaris a Mitjà Termini 2018-2020 d’Entitats 
Locals, en compliment de les obligacions contemplades en l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació 
previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
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Primer. Aprovar els Plans Pressupostaris a Mitjà Termini 2018-2020 d’Entitats Locals, en 
compliment de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre. 
 
Segon. Donar compte de la part dispositiva de l’acord al Ple de l’Ajuntament en la propera 
sessió que es faci.” 
 
 
En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 
 
Intervé Josep Paré: En resum la normativa actual marca que a l’any 2020 hem de tenir dèficit 
zero i des de fa un temps estem fent aquests Marcs Pressupostaris. L’Ajuntament està sanejat i 
a diferència d’altres situacions que podríem tenir aquests Marcs haurien de ser molt més 
treballats i per tant, jo simplement només agrair la feina que es fa des de la Secretaria i la 
Intervenció, perquè reflexa que estem en el compliment d’aquesta dada. 
 
Intervé l’alcalde: Alguna cosa a dir? 
 
Intervé Dolors Calm: Mirin, com vostès varen dir a la Comissió informativa del Ple, que com 
que l’Ajuntament no està endeutat, fer  la previsió de l’endeutament zero per al 2020 és 
complir amb l’expedient. Vostès ja saben molt bé, que per el nostre grup, el fet de  no estar 
endeutats i tenir un romanent (que per llei durant un temps no han pogut gastar-se,) no es per 
posar-se medalles, creiem que els diners dels centellencs són pels centellencs, a fi de tenir un 
poble en condicions, arranjat i amb serveis com brigada municipal, policia municipal i d’altres 
serveis i instal·lacions siguin suficients i adequats.  
 
Intervé Josep Paré: El poble està en condicions. De brigada! Hi ha pobles que tenen brigada i 
no estan en condicions i pobles com el nostre que no té brigada i s’està sobre els temes, per 
tant, crec que és una correlació que en aquest cas no seria encertada. És un poble que de 
serveis en presta, en presta més dels que li tocaria i crec que nosaltres sempre diem que és un 
poble per viure i conviure, precisament és perquè hem cregut en aquesta voluntat d’oferir 
serveis, d’oferir-vos amb els recursos propis i crec que el que tots hem d’estar orgullosos és 
de, i no només nosaltres que en aquest moments tenim la responsabilitat del govern, és que el 
conjunt dels Centellencs ens podem beneficiar de molts serveis, amb un Ajuntament sanejat 
econòmicament i que els serveis es poden prestar sense generar dèficit anual i crec que aquest 
és l’aspecte més important i que ens permetre fer front als reptes de futur, com estàvem 
parlant en el punt anterior. 
 
L’alcalde intervé: Moltes gràcies. 
 
Intervé Dolors Calm: Com els hem reclamat moltes vegades vostès tenen els diners però tenen 
uns carrers en estat lamentable.  
 
Intervé l’alcalde: Moltes gràcies.  
 
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat. 
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6. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 31 DE L’ANY 
2017, SOBRE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
 
Vista la Resolució de l’Alcaldia número 31 de l’any 2017, la qual es transcriu literalment: 
 
“DECRET NÚMERO  2017/31 
 
Miquel Arisa Coma, alcalde president de l’Ajuntament de Centelles. 
 
Atesa la necessitat de contractar, amb caràcter d’urgència, un/a dinamitzador/a que porti a 
terme el servei a l’Espai Jove.  
 
Vista la selecció portada a terme conjuntament per part dels Serveis Socials i Promoció 
econòmica de l’Ajuntament de Centelles, que consta a l’expedient. 
 
Segons l’informe del secretari, del dia 17 de febrer de 2017. 
 
Segons la disponibilitat de l’Helena Muñoz Villena 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 Helena Muñoz Villena per cobrir la plaça de dinamitzadora a l’Espai Jove.  
 
Segon. Que el contracte sigui per a la realització d’un servei determinat i durarà del 21 de 
febrer de 2017 fins el 20 de febrer de 2018 i la retribució serà de 711,45 euros mensuals bruts. 
L’Horari de treball serà de 25 hores setmanals. 
 
Tercer. Donar-la d’alta a la Seguretat Social, així cim al registre a l’oficina de de l’OTG. 
 
Quart. Que el contingut del Decret es notifiqui a la persona interessada 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.” 
 
En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 
 
Intervé l’alcalde: En el Punt de informació juvenil, és va fer un procés selectiu i els tècnics 
varen valorar la persona més idònia i aquesta ha estat la que s’ha contractat. Alguna cosa a 
dir? 
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Intervé Dolors Calm: Sabem que la contractació no ha estat òptima, la persona contractada no 
era la millor puntuada, ja que les condicions laborals que ofereixen són difícils d’acceptar i no 
podem demanar gaire res mes. Sempre els hem dit que les contractacions hem d’anar a 
màxims i no a mínims, però la política de personal i condicions de la contractació que vostès 
ofereixen no ens donen per millorar. Ens dol que fent un Pla jove, com el que va fer la 
regidoria, que hi vàrem donar suport perquè hi creiem, vostès, equip de govern, no hi dediquin 
tots els esforços i recursos necessaris per desenvolupar-lo. 
 
Intervé l’alcalde: Bé. Això no és veritat, és la seva opinió i la respecto.  
 
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat. 
 
7. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DELS DECRETS DE L’ALCALDIA, 
ADJUNTA, DE 17 DE GENER DE 2017 A 7 DE MARÇ DE 2017 
 
L’alcalde dóna compte, mitjançant relació succinta, prèviament distribuïda, de les resolucions 
adoptades per l’Alcaldia des de l’última sessió plenària ordinària, sens perjudici de la facultat 
de tots els regidors de poder consultar els llibres de resolucions corresponents, als efectes de 
l’article 42 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Intervé l’alcalde: Sobre aquest punt 7è, donar compte de la relació d’aquest decrets, hi ha algú 
que vulgui dir alguna cosa? 
 
Intervé Dolors Calm: Ens crida l’atenció que en dos mesos des de gener a finals de febrer de 
les multes posades s’han estimant 8 al·legacions. El nostre grup sempre els ha dit, revisats els 
expedients, que ens estranyen tantes estimacions, sols en aquest any, per tant, quelcom falla. I 
que fora bo que en l’expedient abans d’estimar les al·legacions hi constés un informe del 
vigilant que ha imposat la multa conforme està d’acord en estimar l’al·legació, ja que d’altre 
manera es treure-l’hi l’autoritat i provocar un mal estar dins del personal. Hem vist que 
l’últim Decret és amb data 6 de març, creiem que per informació i per agilitat en el control els 
hauríem de tenir com a mínim fins a una setmana abans del Ple. 

Intervé Antoni Castells, regidor de Seguretat Ciutadana: Jo crec que vostè dóna per suposat 
que no es consulta a la persona, al vigilant que posa les multes. El primer pas, abans d’estimar 
o desestimar una multa és parlar amb la persona que l’ha posat.  

Dolors Calm intervé: Si això no consta a l’expedient, nosaltres no en tenim n’hi idea, que és 
el que demanem! No diem pas que no es faci, simplement que no ho veiem.  

Intervé l’alcalde: Molt bé. Moltíssimes gràcies.  

L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.  
 
Intervé l’alcalde: Passarem al punt número vuit que és Precs, preguntes i mocions. Hi ha tres 
mocions. Dues que les defensarà el Sr. Josep Arisa, té la paraula. 
 
Intervé Josep Arisa, regidor d’Esport, manteniment i del Procés nacional. Bona nit, passem a 
debatre la Moció d'adhesió al pacte nacional pel referèndum. Creiem que és necessària perquè 
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el poble de Catalunya pugui decidir. Per això passarem a votar la urgència, ja que ha d’entrar 
per urgència i llegirem els acords perquè tots tinguem clar de que es tracta. 
 
Intervé l’alcalde: Passaríem a declarar la urgència. Per tant, si sembla bé votaríem la urgència, 
la qual s’aprova amb el quòrum de més de dos terços, per la qual cosa la Moció esmentada 
queda inclosa a l’Ordre del dia.  
 
El regidor Josep Arisa fa lectura parcial de la Moció. No obstant així, es còpia literalment el 
seu contingut. 
 
MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM, la qual es transcriu 
literalment:   
 
“El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat mes de 
desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte Nacional pel Referèndum. 
Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, 
Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta. 
 
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els objectius, 
el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent: 
 
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum  
 
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables arrels 
històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. Avui, Catalunya 
està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, 
és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el reconeguin així.  
 
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del món. 
Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una gran 
majoria de la seva població.  
 
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de decidir el seu 
futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de ciutadanes i ciutadans de 
Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.  
 
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un 
referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i 
democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor 
del seu dret a decidir.  
 
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret constitucional, 
permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.  
 
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels Governs 
d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser entès com un 
instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de nous o per 
agreujar els existents. 
 
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem el 
referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític 
plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.  
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Per tot això :  
 
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els 
apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i 
necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat 
del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.  
 
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la voluntat 
popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin per a 
l’articulació d’aquest Referèndum.  
 
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure expressió dels 
diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han expressat respecte a la 
relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.  
 
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho fem 
apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el coneixement i la 
validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.  
 
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és necessari un 
debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les legítimes opcions que 
avui es manifesten a Catalunya. 
 
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar l’adhesió 
a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol 
ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors expressats en el manifest del 
Pacte Nacional pel Referèndum 
 
Per tot això, els grups municipals de l’Ajuntament de Centelles proposen al Ple municipal els següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 

 
Segon. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.  

 
Tercer. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al Pacte 
Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest. 

 
Quart. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).” 

En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 
 
Intervé Víctor Barquer: Malgrat que la CUP que era constituent participa del Pacte nacional 
pel referèndum, nosaltres no compartim aquest manifest i no el compartim perquè insisteix la 
via del referèndum acordat amb l’Estat. Aquest pacte nacional avui parteix de com es 
reflecteix en certa manera el mateix manifest del pacte en una voluntat d’entesa amb el govern 
de l’Estat Espanyol, cosa que podria reforçar l’argument segons el qual aquest acord és 
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imprescindible per dur un referèndum amb garanties. La nostra posició és que el referèndum 
per la independència només pot ser producte de la voluntat d’un poble d’exercir el seu dret 
inalienable a l’autodeterminació i que, per tant, un acord amb l’Estat que fins ara ha negat 
aquest dret pot ser desitjable, però no és ni necessari ni molt menys imprescindible, ni tan sols 
per poder fer un referèndum amb plenes garanties democràtiques per la gent que està cridada 
a participar-hi i tampoc per la comunitat internacional. També en aquest sentit un referèndum 
per la independència no necessita el suport de la comunitat internacional, encara que aquest és 
benvingut i necessita que la comunitat internacional pugui veure les condicions concretes de 
la seva preparació i execució per tal de poder reconèixer en els seus resultats les 
conseqüències pràctiques del mateix, en tant que referèndum vinculant. Un referèndum 
d’independència significa l’exercici del dret a l’autodeterminació  i l’autodeterminació no es 
pot condicionar ni a la voluntat d’un govern, l’Espanyol que pretén negar aquest dret, ni a la 
legalitat l’estatal que ha sotmès a la unitat de l’Estat amb la vigilància d’un cos militar, i 
finalment a una majoria parlamentària la del congrés dels diputats que podent habilitar i 
reconèixer l’exercici d’aquest dret, ja ha avançat, per activa i per passiva, la seva oposició al 
mateix. Per tant, el referèndum si es vol fer no es podrà sotmetre a una legalitat que és 
utilitzada per impossibilitar-la i que per tant haurà d’obeir la legitimitat i la legalitat pròpia i 
desobeir els tribunals que pretenen negar-la. Així doncs l’assemblea local de la CUP opta per 
posicionar-se en relació al manifest per un referèndum que no pretengui adjectivar pactat o 
unilateral el dret d’autodeterminació, que no pretengui buscar excuses pel seu exercici i que 
manifesti la seva total disposició a posar tots els instrument democràtics disponibles per a 
l’exercici de l’autonomia. No obstant l’anterior, no votarem en contra evidentment tant sols 
ens abstindrem. 

L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, la qual cosa suposa deu vots 
favorables i l’abstenció (del regidor no adscrit Víctor Barquer i Cruz) dels tretze membres que 
formen la corporació municipal, aprova la Moció íntegrament. 
 
Intervé l’alcalde: La següent Moció. 
 
Intervé Josep Arisa: La Moció està presentada pel grup polític municipal CiU de Centelles. És 
la Moció de rebuig a la sentència del TSJC: la justícia no és política, contra els implicats del 
9N. Aquí nosaltres, en principi, a la Comissió de Portaveus vàrem discutir que en parlaríem, 
ho hem cregut convenient tot i que no hi ha una sentència ferma de la sentència, per tant,  surti 
el que surti, fem el que pensem, però està recorreguda, això seria un motiu per no presentar-la 
i considerem que tan sols pel fet que és deplorable, hem considerat que és un acte de justícia 
presentar la Moció i votar-la.   
 
Intervé l’alcalde: Moltes gràcies. Per tant, si sembla bé votaríem la urgència, la qual s’aprova 
amb el quòrum de més de dos terços, per la qual cosa la Moció esmentada queda inclosa a 
l’Ordre del dia.  
 
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS, DE REBUIG A 
LA SENTÈNCIA DEL TSJC: LA JUSTÍCIA NO ÉS POLÍTICA, la qual es transcriu 
literalment: 
 
“El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la historia, els catalans i les catalanes vam 
ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país. Gràcies 
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als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 persones vàrem acudir a les urnes en un 
procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l’Estat espanyol, 
a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el president de la 
Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals 
Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene Rigau. 
 
Tot i el marc legal i democràtic en què s’està fent tot el procés, l’Estat espanyol l’ha 
judicialitzat, utilitzant políticament els seus tribunals per obrir querelles i portar davant la 
justícia els nostres representants polítics. El llistat és llarg: Artur Mas, Joana Ortega, Irene 
Rigau estan sent jutjats pler un delicte de desobediència, i Francesc Homs per desobediència, 
prevaricació i malversació de fons públics. Ortega i Rigau van declarar ja el passat 13 
d’octubre de 2015, mentre que Mas ho va fer el passat 15 del mateix mes, i Homs va ser cridat 
a declara a Madrid el setembre del 2016. 
 
El passat dia 6 de febrer, Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau es van haver d’asseure al 
banc dels acusats per posar les urnes el 9n del 2014. El Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya dilluns dia 13 de març va anunciar la sentència segons la qual inhabilita Artur Mas, 
Joana Ortega i Irene Rigau per la consulta del 9N. Les sentències es fonamenten en dos anys 
d’inhabilitació i cent euros per dia a Artur Mas, un any i nou mesos i multa de 100 euros 
diaris per a Joana Ortega i un any i sis mesos i cent euros diaris per a Irene Rigau. 
 
Atès que la diferència amb altres països, l’Estat Espanyol ha vetat constantment aquest dret 
reclamat reiteradament per la majoria social i política catalana. Tot plegat ha comportat 
diverses conseqüències, la darrera de les quals és la sentència condemnatòria que ha fet 
pública avui el TSJC. 
 
Atès que les instàncies europees han de vetllar pel respecte de l’estat de dret per part de tot 
Estat membre de la UE, en aquest moment, la UE i el Consell d’Europa podrien demostrar 
que el respecte a l’estat de dret i als valors democràtics són compromisos indefugibles pels 
seus membres i que activen els mecanismes dels quals disposen quan consideren que en algun 
Estat no són respectats. 
 
Per tot això, proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Rebutjar políticament la sentència que inhabilita Mas, Ortega i Rigau. 
 
Segon. Recolzar el Govern de la Generalitat, perquè com a màxim representant del poble 
català, emprengui les accions necessàries, denunciant a les institucions europees 
corresponents, la baixa qualitat democràtica del govern espanyol. 
 
Tercer. Instar a tots els ciutadans i ciutadanes a adherir-se al Pacte Nacional pel Referèndum. 
 
Quart. Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i 
a l’Associació de Municipis per la Independència.” 
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En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 
 
Dolors Calm intervé: Agraïm molt que s’aprovi, ja que no hi comptaven, vàrem entrar una 
Moció de suport a les inhabilitacions d’en Mas, Rigau i Ortega, no se l’hi ha volgut donar 
tràmit, ens sap greu, ja que no es en defensa de les persones, sinó en defensa de la democràcia 
i això no te res a veure ni amb les persones ni amb els partits, ni està a favor o en contra de la 
Independència. El sol fet d’inhabilitar persones per posar urnes, que n’hi tan sols eren 
vinculants, és una cosa que tots, tots i sense dubtes hi hauríem de donar suport. No si val a dir 
que hi ha recursos en marxa perquè l’atac a la democràcia ja esta fet, hi hagin o no recursos. 
Si avui podem estar aquí en un Ple i tots nosaltres podem expressar-nos, sigui quines siguin 
les nostres conviccions, és gràcies a la democràcia, i cal no oblidar que no fa massa temps no 
ho podíem fer, com recordem tots el que tenim ja una edat. Volem agrair al seu suport. 
 
Intervé Víctor Barquer: Abans de res, en fa molta gràcia el tema de la qualitat democràtica 
que ha expressat la Dolors. Més qualitat democràtica quan una representant del poble de 
Catalunya ve en un acte oficial a aquest Ajuntament ha ser rebuda i el PDeCAT o 
Convergència i Unió, com vulgueu, no assisteix adjudicant-li, això també és qualitat 
democràtica? 
 
Intervé Dolors Calm: No té res a veure amb el que estem dient. 
 
Víctor Barquer: Ho hi tant. 
 
Intervé l’alcalde: No hi ha discussió. Perdó. 
 
Victor Barquer intervé: Nosaltres no donarem suport a aquest (inaudible), no per la qualitat 
democràtica, perquè les persones sí que són importants, i jo crec que s’han de tenir coses 
pendents aquí, s’han d’explicar les coses. Dos moments previs al 9N i posteriors al 9N. Previ 
al 9N, això suposo que esteu assabentats i sinó jo us ho explico, resulta que es va poder 
facilitar malgrat el Sr. Mas, perquè aquest Sr. en aquell moment va fer xantatge per una banda 
a esquerra i va ser el que van pressionar perquè es podés fer i ell davant l’embat de l’Estat es 
va tirar enrere. Posteriorment quan resulta que surt la qüestió i és jutjat enlloc de possibilitar o 
facilitar (inaudible) per un enaltiment del que és l’únic que ens portarà a la independència que 
és la desobediència el que fa es rentar-se les mans i dir que no és un tema d’ell, que és un 
tema de voluntaris, sí l’hi hem d’agrair el que li hem d’agrair a aquest bon Sr! Quan, a més a 
més, és el responsable de tot un munt de retallades, juntament amb la Sr. Rigau a nivell 
d’ensenyament i de la Sra. Ortega, a nivell d’empleats públics, que no mereixen el suport, 
perquè el que estan fent és jugant amb el poble de Catalunya embolcallats a la senyera, la qual 
cosa considerem que era el moment en el judici de manifestar realment la seva desobediència 
al poder el qual volen i no justificar després, posteriorment, el seu recurs basant-se 
precisament en la constitució que volen fer. Si us plau, no ens enredarà més, definitivament  
però aquest Sr. anirà a la paperera de la història, que és l’únic lloc on pot estar. 
 
Intervé l’alcalde: Un segon, si us plau, posem ordre. Per que aquí cal que portem les coses per 
un camí normal. Per tant, primer per al·lusions té la paraula vostè, però curt, si us plau! 
 
Intervé Dolors Calm: Hi ha debats que són de fora del poble, valdria més parlar de les coses 
que pertanyen al poble. Però si no es va venir a l’acta que vostè diu que no era qualitat 
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democràtica, va ser perquè vostès havien tingut el compromís d’aprovar un pressupostos que 
no van aprovar i que ens va afectar a tots i que penso que s’ha de fer i ara no entraré a discutir 
tot això. Vostè fa grans... i en sap molt, però que això d’en Mas a la paperera, temps al temps.  
 
Intervé Josep Arisa: Que tenim els nostres debats de que sou molt guerrillers i respecto la 
vostra valoració, però més enllà de tot això jo sí que crec en una votació i una Moció de 
l’exercici democràtic i que ens afecta a tots, i que no comparteixo els seus arguments, sinó 
que comparteixo els arguments de la (inaudible) 
 
L’alcalde intervé: Moltes gràcies. Vostè també. 
 
Intervé Víctor Barquer: Perfecte. Però perquè no està l’únic càrrec electe que realment es juga 
presó com és en Joan Coma.  A Qui no hi és, que passa que ell no té dret a això! Els altres el 
que es juguen és una inhabilitació. 
 
Intervé l’alcalde: D’acord. Si us plau! Posem ordre. Doncs, ho deixem aquí!  
 
L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, la qual cosa suposa deu vots 
favorables i un vot en contra (del regidor no adscrit Víctor Barquer i Cruz) dels tretze 
membres que formen la corporació municipal, aprova la Moció íntegrament. 
 
Intervé l’alcalde: Hi ha una Moció tercera que es va presentar del grup ARAJUNTS, el Sr, 
Alfons Giol que fa referència a la tramitació per les persones invidents de certificats per tal de 
poder exercir el seu dret per exemple a casar-se, que hi ha una anomalia important i ens 
presenten una Moció per tal que es redreci aquesta situació arran de la modificació del Codi 
Civil. Té la paraula el Sr. Alfons Giol. 
 
Intervé Alfons Giol: Moltes gràcies Sr. alcalde. Només recordar-li que a vegades quan hi ha 
aquests debats sobre les mocions, aquests temes que a vegades plantegen els grups de 
l’oposició, l’equip de govern, es un debat que s’acostuma a dir són mocions que no pertoquen 
a l’Ajuntament i que és pròpiament l’activitat de govern; sabem que l’activitat de govern es 
desgastant, que hi ha moltes coses a la taula i a vegades plantejar-se una moció es dir, ostres, a 
més, ens cau aquesta altra feina, els serveis administratius hauran d’enviar certificats  amunt i 
avall, però només recordar que l’etimologia de la moció vol dir simplement que es remoguin 
les coses. Una moció vol dir, que hi ha alguna cosa que fa que algú es bellugui perquè aquella 
cosa es remogui, i és un acte de justícia en aquest cas per nosaltres aquesta moció és molt 
important (inaudible), ja que qui la promou són centellencs que ens l’han fet arribar i que ens 
han dit quins són els motius pels quals ells consideren que aquesta normativa, que s’ha de 
reformar, va en contra dels seus drets i que els discrimina d’una manera injusta. Per part, 
d’aquests membres de la CiC, que és l’Associació Catalana per a la Integració del Cecs, s’està 
fent aquesta pressió i treballant per anar trencant barreres per una societat més justa i millor, 
que això és en definitiva el que ens mou a tots plegats (inaudible) com a grup municipal per 
encàrrec d’aquestes persones que volen que es mogui alguna cosa i que nosaltres recolzem de 
forma clara en favor de la igualtat de drets i de no discriminació de les persones en 
discapacitat sensorial,  pel que fa a la part expositiva no m’estendré però fa lectura literal de  
la part dispositiva. No obstant així, es còpia literalment el seu contingut. 
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Intervé l’alcalde: Passaríem a declarar la urgència. Per tant, si sembla bé votaríem la urgència, 
la qual s’aprova amb el quòrum de més de dos terços, per la qual cosa la Moció esmentada 
queda inclosa a l’Ordre del dia.  
 
MOCIÓ EN FAVOR DE LA IGUALTAT DE DRETS I NO DISCRIMINACIÓ DE LES 
PERSONES AMB DISCAPACITAT SESORIAL, la qual es transcriu liteeralment:    
 
“En ple segle XXI és del tot inadmissible qualsevol mena de discriminació vers les persones i 
encara més quant aquesta és fonamenta en aspectes concrets que avui dia la tecnologia hi 
dóna una resposta adequada. A l’Estat espanyol, però, a través de la recentment aprovada Llei 
15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció voluntària es pretén que una persona amb 
discapacitat sensorial necessiti un informe mèdic sobre la seva aptitud per donar el seu 
consentiment matrimonial. Així ha quedat regulat a la disposició final primera punt novè on 
és regula que Quienes deseen contraer matrimonio acreditaran previamente en acta o 
expediente tramitado conforme a la legislación del Registro Civil, que reúnen los requisitos 
de capacidad i la inexistencia de impedimentos o su dispensa, de acuerdo con lo previsto en 
este Código. Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, 
intelectuales o sensoriales, se exigirá por el Secretario judicial, Notario, Encargado del 
Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen medico sobre su 
aptitud para prestar el consentimiento.  
 
En aquest sentit, l’Associació Catalana per a la Integració del Cec creu i així ens ho ha 
comunicat, que cal modificar la disposició final esmentada, per tal de modificar els articles 56 
del Codi Civil i el 58.5 de la Llei de Registre Civil. 
 
Aquesta no és l’única reivindicació del col·lectiu de les persones amb discapacitat sensorial i 
de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec, però potser, en aquests moments, és la 
que consideren més urgent, atesa la incidència en un aspecte tant íntim i personal. 
 
Altres situacions discriminatòries emparades per la normativa fan referència als àmbits 
testamentaris i d’atorgament d’escriptures públiques. 
 
Segons estableix l’article 180 del Reglament del Notariat, no és necessària la intervenció de 
testimonis instrumentals, tret que el notari o alguna persona de les parts o sol·licitin, o quan 
algun dels atorgants no sàpiga o no pugui llegir ni escriure. Tot i que les persones amb 
discapacitat sensorial saben llegir i escriure (Braille i avenços tecnològics com els lectors de 
pantalla) a la pràctica s’exigeixen els dos testimonis per l’acte d’atorgament, fet que vulnera 
el dret d’aquestes persones. 
 
Pel que respecte als testaments, les persones amb discapacitat visual, a la pràctica, només 
poden realitzar el testament obert amb presència de testimonis idonis, fet que vulnera la seva 
intimitat i la igualtat vers la resta de ciutadans, fet injustificable tenint en compte les 
possibilitats tècniques existents avui dia. 
 
Caldria també procedir a la reforma del Codi Civil de Catalunya, que a més de mantenir les 
mateixes prohibicions en matèria testamentària que el Codi Civil espanyol, manté la 
prohibició a cecs, sords i muts de ser testimonis, prohibició ja derogada en el Codi Civil 
Estatal. 
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Per aquest motius, el grup Municipal d’Arajunts per Centelles AM, proposa al Ple l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
Primer. L’Ajuntament de Centelles es compromet a sol·licitar al Congrés dels Diputats, al 
Senat al Govern de l’Estat la reforma legislativa estatal que faci possible la no discriminació 
de les persones amb discapacitat sensorial en matèria matrimonial, i concretament la 
modificació immediata de l’article 56 del Codi Civil i de l’article 58.5 de la Llei del Registre 
Civil, per tal de suprimir l’exigència a les persones amb discapacitat sensorial de certificat 
mèdic que acrediti la seva aptitud per prestar el consentiment matrimonial. 
 
Segon. L’Ajuntament de Centelles es compromet a sol·licitar al Congrés dels Diputats, al 
Senat i al Govern de l’Estat la reforma legislativa estatal que faci possible la no discriminació 
de les persones amb discapacitat sensorial en matèria d’atorgament d’escriptures i de 
documents públics així com de testaments i concretament les modificacions immediates de 
l’article 697 del Codi Civil espanyol i de l’article 180 del Reglament del Notariat de 1944, per 
tal de suprimir l’obligatorietat de presència de dos testimonis en l’atorgament de documents 
públics i testaments oberts per part de persones amb discapacitat sensorial i d’introduir l’ús de 
les noves tecnologies per a facilitar a aquestes persones la possibilitat de llegir i signar per si 
mateixos els documents i testaments i conseqüentment la modificació de l’article 708 del codi 
Civil espanyol per tal de suprimir la prohibició a les persones amb discapacitat sensorial 
d’atorgar testament tancat. 
 
Tercer. L’Ajuntament de Centelles es compromet a sol·licitar al Parlament de Catalunya la 
modificació del Dret Civil català per fer efectiu el dret de no discriminació de les persones 
amb discapacitat sensorial en matèria testamentària. Concretament la modificació dels articles 
421-10 apartat 2 per tal de suprimir l’exigència de testimonis al testament notarial, del 421-14 
apartat 5 per tal de suprimir la prohibició de fer testament tancat i del 421-11 apartat 2b per tal 
de suprimir la prohibició de cecs, sords i muts per a ser testimonis. 
 
Quart. L’Ajuntament de Centelles es compromet a realitzar els canvis i adaptacions oportuns 
per garantir els drets de les persones amb discapacitat sensorial en l’accés als serveis públics i 
a l’administració municipals. 
 
Cinquè. L’Ajuntament de Centelles es compromet a trametre aquests acords als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i 
del Senat, a l’Associació Catalana per a la Integració del Cec, a la Federació de Municipis, i a 
la Associació Catalana de Municipis, així com a les regidories municipals que són necessàries 
per introduir els canvis i adaptacions oportuns per garantir els drets de les persones amb 
discapacitat sensorial en l’accés als serveis públics i a l’administració municipals.” 
 
En el torn de debat es produeixen les següents intervencions i es transcriu la gravació: 
 
Intervé l’alcalde: Tot seguit passarem a la votació. Però abans de la votació, així com 
l’Ajuntament de Centelles es compromet en tot el que vostè acaba de dir, vostès i tots 
nosaltres que també tenim incidència en grups polítics, vostès, esquerra republicana, els 
d’ARAJUNTS que són un grup adscrit a esquerra republicana, la CUP, el PSC i el PDeCAT 
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en aquest moment, doncs, també s’han de comprometre a tirar endavant perquè en definitiva  
seran ells els que hauran d’incidir en els debats de les comissions per modificar aquesta llei.  
 
L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, aprova la moció en la seva integritat. 
 
Intervé l’alcalde: Moltíssimes gràcies, s’han acabat les mocions i passarem als precs i 
preguntes 
    
8. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS    
 
Intervé Miquel Àngel Alabart, regidor d’ARAJUNTS: Voldríem demanar en primer lloc, 
quines són les característiques del model de policia que vostès tenen per aquest poble. 
 
Antoni Castells intervé: Característiques, a què es refereix? 
 
Miquel Àngel Alabart intervé: Quin és el model, per exemple el nombre de policies? 
(inaudible) Quina ha de ser la seva situació laboral? Quina formació i titulacions han de tenir? 
Etc. 
 
Antoni Castells: Bé. Demana coses molt concretes, que això se li pot informar, pot venir vostè 
aquí directament a informar-se’n d’aquest tema. Quan al funcionament dels vigilants locals, 
són vigilants que compleixen les funcions de vigilància, nosaltres arribem fins on comencen 
les obligacions dels policies, en aquest cas dels mossos d’esquadra i són funcions bàsiques. És 
que no sé exactament a que es refereix! 
 
Intervé Miquel Àngel Alabart: Jo crec que si no sap ha que em refereixo es perquè no hi ha un 
model de policia pensat pel poble, que és el que intuíem i per això ens sobta una mica que 
sense saber exactament quin nombre de policies, amb quina formació, quina titulació, sobretot 
en quina situació laboral, en quina forma es remunera la nocturnitat, la perillositat, etc., que 
no és exactament igual que en altres municipis propers, ni la formació i titulacions que 
reuneixen, ens sobta que l’única iniciativa que hi ha hagut al respecte sigui la convocatòria 
d’una plaça concreta d’auxiliar de policia, sense desmerèixer en absolut la persona que l’ha 
aconseguit. Entenem que l’ordre no és aquest; l’ordre és primer pensar, després dissenyar, 
després fer i després convocar les places, no al revés. 
 
Intervé Antoni Castells: Hi ha molts models de policia, evidentment, el que tenim en aquí és 
el que és i és el que volem. A partir d’aquí, vostè evidentment pot posar en dubte el que 
vulgui, però el funcionament d’aquesta policia és la que nosaltres entenem que necessitem.  
 
Intervé Dolors Calm: Seguint amb el tema. En el mes de febrer es va convocar una plaça per 
auxiliar de policia  i en aquesta selecció va resultar admesa Sonia Navarro, que en el mes de 
juny del 2010 se la va admetre com a funcionaria interina a la policia local per necessitat 
urgent del servei, aquest lloc anava des del 21 juny al 30 de setembre del mateix any. Esperem 
i desitgem que tota la selecció s’hagi fet amb rigor tant les proves escrites com les físiques, no  
perquè, no s’ho mereixi, sinó per no tenir problemes de reclamacions i recursos. Dit això: Ens 
preocupa el fet que convocant aquesta selecció no hem incrementat les places a la nostra 
població, sinó que les hem reduït en el temps, el total d’ efectius a dia d´avui És de 5 en un 
poble de 7.410 habitants. Per fer una mica de memòria l’any 2007 es va nomenar funcionari 
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interina a Inmaculada Fernàndez per urgència i necessitats del servei i reorganització, en 
aquella data amb l´entrada d´aquest senyora el total d’efectius eren de 8,  va treballar fins 
l´octubre de 2013. L’any 2012 el vigilant Iñigo Insausti ja va substituir provisionalment (via 
decret n.14/2012) el senyor Josep Cháves (funcionari de carrera grup E nivell 10). 
Posteriorment després de demanar el reingrés al Sr. Cháves, via decret 155/2013, tornem a 
substituir  provisionalment al Sr. Josep Cháves (funcionari de carrera grup E nivell 10) pel Sr. 
Joan Matas funcionari interí grup E, destinat (administració general) s’entén que no és una 
substitució ja que la tasca laboral del Sr. Cháves no era aquesta. I per no estendre’ns, no 
parlarem del Sr. Lluís Lafuente que l’instruïm un expedient posterior ha destituir-lo per fets 
no provats i acabem tornant-lo a admetre i  posar-lo com a ordenança. En l´any 2014 via 
decret 17 i per urgència, per no ser menys i com sempre, i en substitució del Sr. Manel Parejo 
contractem al senyor Santiago Coromines Pardo. I via Decret 45/2015 nomenen funcionari 
interí (aquest cop via selecció gracies a Déu) al Sr. David Oller en substitució fins a la 
incorporació del mateix del Sr. Manel Parejo que també ha acabat com ordenança. 
Actualment el Sr. Oller ha plegat. Hem analitzat  la Jornada laboral, vacances i permisos, 
segons l’Article 4 del Reglament intern dels auxiliars de Policia Local. Que tenen: 

Jornada setmanal  de 44  hores pels torns diürns. 

Jornada setmanal  de 37,5 hores pels torns de nit. 

Dies festius 13 festes oficials, 2 locals, un mes de vacances i 8 dies de permís per assumptes 
personals. 

Per tant un operari treballa 312 dies que equivalen a 44,57 setmanes. Per un treballador que 
treballa de dia equival a 1.961,14 hores i per un treballador que treballa per la nit equival a 
1.671,37 hores. Si hi ha 5 treballadors, vol dir que per cobrir les 8760 hores que té l’any, els 
treballadors treballen sols, no poden anar mai en parella, és impossible. Així doncs, podem 
considerar que els nostres auxiliars de Policia Local treballen en solitari. Els treballadors en la 
realització de les seves tasques en solitari, el risc es pot dividir en tres grups: Riscos de 
seguretat, riscos d’origen psicosocial i riscos de violència en el treball, en el sentit que pot 
existir una exposició a situacions violentes. Aquest últim sense dubte es poden trobar els 
auxiliars de policia local.  Segons el punt 3 de l’article 4 del Reglament Intern dels Auxiliars 
de policia Local, quan el servei requereixi de serveis extraordinaris, aquests seran objecte 
d’una gratificació extraordinària, que l’Ajuntament ja la té fixada en 150 euros cada mes, 
perquè es dóna per fet que així serà durant tot l’any. És evident pels números. Tot i que 
segons el regidor no se´ls ha pagat mai hores extraordinàries, i no es així, s´han pagat els anys 
2013-2014 i 2015 les quantitats  de gratificacions són variables. En aquest mateix Reglament 
existeix un organigrama que comença amb l’alcalde, com a màxim responsable, en segon lloc 
el Regidor de Governació, a posteriori el director del Servei i per últim els serveis operatius. 
Per tant tenim les següents preguntes sobre el que hem exposat: -Qui és el director de Servei? 
Ja que tenim el dubte que pel nombre de persones en plantilla, creiem que no existeix un 
director de Servei. - Disposen de dispositius d’alarma? I com són? -S’han identificat els 
possibles perills i els riscos als quals estan sotmesos? I més important també, perquè no se’ls 
paga una quota per perillositat i nocturnitat? Ens preocupa les ràpides entrades i sortides de 
personal, el poc nombre d’efectius per vetllar per la nostra seguretat, els riscos que puguin 
córrer i que el personal es senti lo suficientment valorat i ben tractat a fi de poder fer la seva 
feina amb ganes i efectivitat. Ens preocupa l’excés d’hores que fan en moments puntuals per 
substitucions i festes determinades. Ens preocupa que tinguem un efectiu cobrant el seu sou 
sense desenvolupar la seva tasca de vigilant. Cal recordar-los que en un Ple per unanimitat es 
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va aprovar una moció per la conciliació de la vida laboral i familiar. Aquest es un tema que el 
nostre grup hem posat sobre la taula durant molts anys i en molts plens, amb la petició de fer 
una policia professional, d’endreçar i tenir un servei com déu mana.  espero que això serveixi 
per reflexionar que el poble de Centelles es mereix un bon servei de  policia municipal amb 
personal motivat i ben tractat, que vetlli per tothom. Esperem que les nostres preguntes siguin 
degudament contestades.  

L’alcalde intervé: Moltes gràcies. 

Intervé Antoni Castells: En vàries ocasions he repetit que el vigilants locals no fan hores. No 
es fa ni una hora i això només ho ha de comprovar vostè, vagi, si us plau, amb la coordinadora 
de la policia local, i li ensenyarà que els policies locals no fan ni una hora. Ha quedat clar!  

Dolors Calm intervé: Però suposo que fan horaris molt estranys. 

Antoni Castells intervé: Escolti’m, en aquest moment estan cobrant un plus, i es va explicar 
també en el seu moment, pel fet que va plegar un vigilant i no hi havia temps de fer una 
contractació per urgència. Se’ls està pagant un plus en aquest moment de 150 euros com vostè 
molt bé ha dit, no per fer més hores sinó perquè deixen de fer durant un temps, mentre es 
busca la persona que falta, salts d’horaris; que vol dir? Que vol dir, salts d’horari? Des de que 
jo soc aquí i no hi ha hagut cap problema amb la plantilla, els vigilants locals sempre han 
conservat el seu horari de matí, tardes i nits. No hi ha hagut salts, com es feia abans. I en 
determinats moments, degut a la situació que falta un vigilant, que sí és cert i que 
properament s’incorporarà, cobren aquest plus perquè en determinats moments fan aquest salt, 
no gaire vegades i ho repeteixo una vegada més que a la policia local i els vigilants locals no 
fan n’hi una hora. Si us plau, passi-ho a veure!  

Dolors Calm intervé: I les altres preguntes? Qui és el director de servei?  

Intervé l’alcalde: Un segon, que jo li contesto. Nosaltres, com molt bé ha dit el regidor, aquest 
és el nostre model de vigilància. És un model que si mirem les dades de serveis que es fan en 
els pobles veïns de la nostra categoria, doncs, és un servei excel·lent perquè som, per exemple 
a nivell de robatoris, estem molt per sota de molts pobles veïns o de tots els pobles veïns. Per 
tant, el servei es dóna i es dóna bé. S’ha de tenir en compte també que van sols perquè sempre 
van sols, i van sols perquè no fan de policies, si fessin de policies haurien d’anar 
acompanyats, haurien d’anar de dos en dos, perquè el servei de policia l’ha de fer els Mossos 
d’esquadra. Nosaltres una cosa és el servei de vigilància i l’altra és el servei de policia, i el 
servei de policia, per això hi són, l’ha de fer els Mossos d’esquadra. I qualsevol cosa que 
succeeix és evident que és posen en contacte tot seguit amb la policia que en aquest cas és els 
Mossos d’esquadra. Vostè també ha dit moltes coses, perquè ha fet una història, vull dir tots 
aquests cobriments que s’han anat fent segons vostè és perquè s’agafaven baixes i, 
evidentment, si hi ha baixes s’ha de cobrir el servei, perquè per tal de poder fer el servei s’han 
de cobrir les baixes. I per tant, aquestes persones que vostè ha dit han anat cobrint baixes. 
Segonament, hem tingut la mala sort que durant uns anys hi ha hagut els noms que vostè ha 
esmentat, doncs, que han agafat moltes baixes, vull dir moltes i, per tant, jo no dubto perquè 
hi ha un metge que certifica una baixa i és perquè hi ha un motiu i per tant no poso res en 
dubte. Per tant, la nostra obligació era cobrir aquest servei perquè donem el servei les vint-i-
quatre hores del dia. Per tant, això es pot criticar molt però això és així. Actualment no s’ha 
creat places perquè hi ha una llei d’estabilitat pressupostària que no ens deixa a l’hora de crear 
places. Ara n’hem pogut crear una perquè van donar la invalidesa definitiva a una d’aquestes 
persones que vostè ha esmentat, el donar-li la invalidesa definitiva ens ha permès poder crear 
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una plaça i encara n’hi ha una altra que té una invalidesa provisional i mentre té aquesta 
invalidesa no es pot fer. Per tant, tot això és molt més complexa i és molt més rigorós del que 
a vegades es pot dir a través d’un escrit de com aquests s’ho fan i com s’ho deixen de fer. Per 
tant, jo li demano que quan es parli d’un fet tan històric doni les dades molt més exhaustives 
de les que vostè ha donat. Moltes gràcies. 

Intervé Dolors Calm: Escolti jo crec que he donat les dades molt exhaustives i vostè encara no 
m’ha contestat qui és el director del servei. I se’ls paga per perillositat i nocturnitat? I ja 
sabem que van sols perquè són vigilants, però porten algun sistema d’alarma per si els passa 
alguna cosa? 

L’alcalde intervé: Sí, clar. 

Intervé Antoni Castells: El cotxe de la policia està controlat per GPS. 

Dolors Calm intervé: I això serveix d’alarma, per si els passa alguna cosa? 

Antoni Castells: Duen els telèfons i duen les emissores. 

Dolors Calm: I llavors es paga per perillositat i nocturnitat? 

Antoni Castells: La nocturnitat, s’entén que els vigilants de nit fan menys hores que els de dia. 
En cert moment, fa molts anys, es va fer un Conveni pel qual els vigilants de nit feien 
(inaudible) que els de dia, per aquest motiu es van estabilitzar els plusos de dia i de nit, que és 
el que cobren en aquest moment. 

Dolors Calm: Nosaltres creiem que és important que si volem tenir una gent que treballi aquí 
a gust i el Sr. alcalde que ve d’un mon sindical, tal com li vàrem dir un dia. crec que els 
vigilants han de cobrar el que els toca. 

Intervé l’alcalde: Molt bé. Moltes gràcies. Més preguntes si us plau! 

Intervé Margarita Prims, regidora d’ARAJUNTS: Bé. Com que demanàvem dades concretes, 
nosaltres no parlarem de les contractacions del passat però sí que volem aportar unes dades 
que són de l’1 de gener de 2017, respecte als agents de policia que hi ha als municipis de 
Centelles, Balenyà, Aiguafreda i Tona. A Centelles, 7410 habitants, 5 agents, 24 hores, 365 
dies l’any; Hostalets de Balenyà, 3700 habitants, 5 agents, treballen de 7 del matí a 10 del 
vespre, les nits estan tancats, els caps de setmana i els festius la guàrdia és telefònica de les 8 
del matí a la 1 de la matinada; Aiguafreda, 2.467 habitants, 6 agents, 24 hores, 365 dies l’any i 
Tona, 8000 habitants, 14 agents; Centelles, 7410, 5 agents i Tona 8000 habitants, 14, les 
dades parlen per sí soles! 

L’alcalde intervé: Moltes gràcies. 

Intervé Antoni Castells: No només dir que aprofiten el tema, que en aquest moment falta un 
vigilant i que aquí també hi ha 6 vigilants.  

Intervé Margarita Prims: Tot hi així són molt pocs vigilants pel nombre d’habitants. 

Antoni Castells intervé: Són els que fan falta. Li repeteixo que són els que volem. 

L’alcalde intervé: Moltíssimes gràcies. Més coses si us plau! 

Víctor Barquer intervé: En el darrer informe del Grup de la Defensa del Ter de gener de 2017, 
que va ser publicat el 22 de març, la setmana passada, en relació amb els resultats de la 
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campanya sobre la solidaritat de les fonts d’Osona i del Lluçanès, ens indica en aquest 
informe que la situació no ha millorat i indica que Centelles està en una situació de 
vulnerabilitat per contaminació per nitrats.  Són referenciades dos fonts, la font Calenta, 68,8 
mg/l.; i la font Grossa, 92,1 mg/l. que estan per sobre de la quantitat màxima acceptable que 
és de 50 mg/l., no així la font de  Sauva Negre que és d’1,3 mg/l., ja que bàsicament es troba 
per sobre de les explotacions ramaderes, aquí tenim el mapa i ens indica clarament quina és la 
situació de Centelles que veieu està tot groc en la situació de vulnerabilitat. La contaminació 
per nitrats d’origen agrari és un problema greu en la contaminació difusa de les aigües i en 
especial de les subterrànies. La directiva 91/676/CEE, de 12 de desembre, relativa a la 
protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats procedents de l’agricultura 
i la seva transposició a través del Reial decret 261/1996, de 16 de febrer, obliga als estats 
membres ha declarar vulnerables aquelles superfícies territorials on el drenatge pugui originar 
una contaminació per nitrats, ve sigui de les aigües superficials o de les subterrànies. El tema 
de nitrats també obliga ha elaborar i promociona un codi de bones pràctiques agràries i 
elaborar programes d’actuació en zones vulnerables, ja que les mesures agronòmiques i el 
control sobre la seva aplicació han de permetre assolir una millora en la qualitat de les aigües. 
Tot i la problemàtica de contaminació, Centelles no està inclosa com a zona vulnerable per 
contaminació per nitrats, està inclosa repercussions positives per lluitar contra la 
contaminació per nitrats, significa que l’ACA realitza un control i un seguiment de la 
contaminació per nitrats de les aigües i pren les mesures necessàries per la seva disminució 
passant el municipi ha ser prioritari per a rebre recursos per estudis i actuacions que s’hagin 
de desenvolupar envers la contaminació per nitrats a les aigües subterrànies. Per la qual cosa 
ens agradaria saber dues coses, hi ha un prec i una pregunta; Pregunta, com és que com 
existeix la problemàtica de Centelles no està considerada com a zona vulnerable? I després un 
prec, que és el fet de dir, si considerem que és beneficiós està inclòs com a zona vulnerable 
instem a l’equip de govern a sol·licitar a l’ACA la realització d’un estudi d’identificació de la 
contaminació per tal de justificar davant les institucions competents l’entrada de Centelles 
com a zona vulnerable (inaudible) de nitrats i que sigui acordat pel Ple en la major brevetat 
possible. 

Intervé l’alcalde: Bé. Vàries coses. L’ACA no fa inspeccions, no fa analítiques l’ACA. 
L’ACA en tot cas en demana. I qui fa les analítiques, en tot cas, és els ajuntaments i els porta 
a l’ACA. Els de l’ACA estan a Barcelona, allà ben assentats, esperant que els hi portin alguna 
cosa! Dit això, tot el tema agrícola depèn del DARP, aquest és el que fa les inspeccions 
ramaderes, dóna els permisos d’abocaments. En fi, el DARP és l’organisme que mai ha volgut 
traspassar les competències en els ajuntaments a través del Consell Comarcal i això és una 
cosa que un servidor ho coneix amb força profunditat i mai hi ha tingut cap interès, per què? 
Per què no hi ha tingut cap interès? Hi deu haver certs interessos que fa que això no sigui així. 
Cal dir que hi ha passat consellers de tots els partits, falta el de la CUP, han passat molts 
polítics però els directius del DARP no els ha tocat mai ningú; Per tant, ho dic perquè les 
coses s’han de dir pel seu nom. Ara bé, dit això, no ens pertany a nosaltres, això és 
responsabilitat d’altres àmbits de l’administració i de les esferes de poders dels partits polítics, 
de tots els partits polítics, de tota la contaminació de les aigües que venen determinades per 
les dejeccions ramaderes  i per un altra cosa, que es deixen fer molts més conreus del que 
toca, perquè si es fessin tres conreus, però a vegades se’n fan quatre, del poc interès de la zona 
pels ramaders que si els deixen fer, doncs, endavant, i que nosaltres no hi podem tenir res a 
dir. El que sí es cert, és que nosaltres vàrem fer l’Agenda 21, que ara hem revisat, que ara 
obrirem un procés participatiu en el qual tenim les dades revisades, en el qual hem estat 
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treballant durant quatre mesos per tal de revisar totes les dades i veure l’evolució des del 2007 
fins avui que l’Agenda 21 s’està desenvolupant en aquest municipi, per veure les dades i per 
tal de veure l’evolució i per tal de veure quines mesures es prendran dins el procés 
participatiu, en el qual vostès hi podran participar, evidentment, perquè a partir d’aquí es pot 
demanar, si es creu convenient, el que diu vostè, el canvi de qualificació d’agrícola de zones 
vulnerables en el municipi de Centelles, és una de les possibilitats que nosaltres manegem i 
que tenim en compte per tal d’exigir molta més responsabilitat. Un tema molt complexa, un 
tema, que en definitiva totes aquestes dades són fetes perquè l’Ajuntament de Centelles les ha 
portades, eh! Ho dic, perquè a vegades sembla que l’ACA, sembla que aquesta gent, amb tots 
els respectes, facin moltes coses,  i no és veritat. 

Intervé Víctor Barquer: Però  llavors a veure, contesti’m, si us plau. Per què no estem encara 
en zona vulnerable? Per què no s’ha demanat això?  

Intervé l’alcalde: En definitiva, perquè el DARP va determinar una zona en la qual no va 
incloure Centelles, perquè no hi havia la pressió ramadera que hi ha en molts altres municipis 
aquí a Centelles, però ara donades les circumstàncies penso que és el moment de demanar-ho. 

Alcalde intervé: Més coses, si us plau. 

Intervé Dolors Calm: El passat 18 de febrer hi va haver un segon accident a la intersecció 
entre la ctra. de Sant Feliu de Codines i el c. de Fortià Solà, amb un vehicle i un ciclista 
implicats, calcat al primer. Quan va ocórrer el primer, ja els vàrem demanar quines actuacions 
pensaven fer-hi per millorar la seguretat en aquest punt, doncs és una de les principals 
entrades al nucli urbà. Ara els hi tornem a demanar: hi ha prevista alguna actuació? Quina? 
Centelles té un estudi de mobilitat fet al 2007 on ja es proposava una rotonda en aquesta 
intersecció. Tot i que ja saben que pensem que aquest estudi ha quedat obsolet, i que caldria 
redactar-ne un de nou, realment creiem que en aquesta qüestió la proposta és encertada. 
Sabem que és una actuació molt cara, però també la veiem com la única que permet oferir les 
garanties de seguretat necessàries per a tots els usuaris d’aquest punt (vehicles, bicis, vianants, 
etc.). Suposo que ja saben que la Diputació de Barcelona subvenciona en gran mesura els 
Plans Locals de Seguretat Viària, on es caracteritza l’accidentalitat del municipi en els últims 
anys i es fan propostes de millora dels punts negres o més conflictius en referència a 
l’accidentalitat. Disposar d’un pla d’aquestes característiques, permet tenir més força a l’hora 
de demanar subvencions per a portar a terme les actuacions i més quan la carretera és de la 
mateixa Diputació i hi ha hagut accidents tant greus. Per altra banda, la Diputació de 
Barcelona ofereix una subvenció de 10.000€ per actuacions de millora de la seguretat viària. 
No és molt, però ajuda. L’hem demanat? Sabem si reunim els criteris per demanar-la? Amb 
tot, demanem: Que ens comuniquin si han determinat cap actuació per a millorar aquesta 
intersecció. Que tinguin en compte la sol·licitud de subvenció i assistència tècnica per 
redactar el Pla Local de Seguretat Viària de Centelles i que, si no ho han fet, s’informin de 
l’oferiment de la subvenció dels 10.000€ per actuacions de seguretat viària que ofereix la 
Diputació. Per últim, ens interessem per saber l’estat dels dos implicats en l’accident. 
 
Intervé l’alcalde: Hi ha vàries coses. Una, ja que vostè parla de coses molt diferents, ja que 
una cosa és la carretera 1413 que té una titularitat, que no és de l’Ajuntament, és de la 
Diputació de Barcelona, com vostè ha dit; evidentment hi estat treballant, hem fet vàries 
visites, en pocs dies estem treballant en dos eixos, un eix és el camí de vianant entre Centelles 
i Hostalets que ja hi ha un projecte fet, que segurament s’executarà en el que va d’exercici i 
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que l’any que ve es desenvoluparà i l’altra és aquesta cruïlla, s’hi està treballant. Evidentment, 
la solució, nosaltres podem donar idees, la solució i el finançament l’han de donar, 
evidentment, la Diputació, i així hi estem treballant. El pla de seguretat n’hem fet i no 
solament en fa la Diputació, també en fa els Mossos d’esquadra, l´últim el varen fer els 
Mossos d’esquadra de tots els punts conflictius. Per tant, amb el tema de la seguretat hi estem 
treballant, hem fet rutes per anar a l’escola, hi estem treballant, tenim comissions fetes amb 
les AMPA de les escoles. També treballem amb el món de les persones amb disminucions per 
tal de poder també estudiar els recorreguts per tal de treure totes les incidències que hi hagin, 
hi ha un pla de mobilitat i, per tant, s’hi està treballant. 

Intervé Dolors Calm: I la subvenció la pensen demanar?  

L’alcalde intervé: La subvenció dels punts negres, l’estudi aquest s’ha fet, l’han fet els 
Mossos d’esquadra sense subvencions, i l’estudi de la carretera ho ha de fer la Diputació, no 
ho hem de fer nosaltres. No pateixi que nosaltres intentem demanar totes les subvencions 
possibles hagudes i per haver.  

Dolors Calm intervé: I la proposta d’arreglar això serà una cosa en ferm en breu? Ja que penso 
que és important tenir-ho. 

Intervé l’alcalde: Però es clar, la Diputació té el seu ritme! Nosaltres ja anem apretant. 

Dolors Calm: I per últim, com estan els dos accidentats. 

Intervé Antoni Castells: L’endemà ja estaven donats d’alta. Tot i que l’accident va ser molt 
aparatós, no sé si va ser al cap d’un dia o dos que se li va donar l’alta. Pel cotxe no va tenir 
cap conseqüència. 

L’alcalde: Moltes gràcies. 
 
Intervé Alfons Giol: A la Junta de Govern, del dia 2 de març, es va adjudicar un contracte 
menor de servei per l’assessorament tècnic i la redacció d’una ordenança d’olors. La pregunta 
és molt concreta, tenim alguna problemàtica concreta a Centelles que ens faci, que ens 
justifiqui o que ens digui que hem de fer aquesta ordenança d’olors? Ja que per nosaltres, 
evidentment, és un tema important, que també és important el que ens recorda el secretari el 
tema de la participació en l’elaboració de les ordenances suposo que ja ho tindrem en compte; 
però tenim alguna problemàtica concreta? Es a dir: Hi ha algunes àrees de Centelles que hi 
hagi queixes per olor? etc. 
 
L’alcalde intervé: Evidentment, no solament això, és una situació en la qual en aquest 
moment es produeixen quan s’abonen els camps, per exemple, una problemàtica, hi ha varis 
episodis i algun tipus d’activitats industrials que també produeixen olors i, per tant, estem 
treballant en això, treballem conjuntament amb les empreses i estem treballant amb una 
empresa especialitzada, que està a la Universitat Autònoma de Barcelona i que està 
especialitzada en aquest tema d’olors i com que una de les persones que també i treballa ens 
ho va suggerir, que està dins el nostre àmbit de treball ens ho va suggerir i que ens assessora i 
a partir d’aquí hem demanat aquesta ordenança per poder-ne parlar i després decidir si 
l’aprovem i a veure amb quines característiques l’aprovem. 
 
Intervé Alfons Giol: Se suposa que s’elaborarà un document tècnic que farà un mapa sobre 
aquesta incidència d’olors al municipi de Centelles. 
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Alcalde intervé: A veure una cosa és fer una ordenança i un altra cosa és ubicar-ho en el 
territori, són dues coses diferents, eh! En el territori si que hi ha sobre  una concreta activitat 
industrial si que s’està fent, evidentment pagant l’empresa, hi ha un tècnic que està fent un 
mapa de possibles focus olors, que es podrà incorporar després. 
 
Intervé Victor Barquer: Una darrera pregunta, en el darrer Ple ordinari celebrat el gener aquest 
regidor li va plantejar a l’equip de govern la pregunta en relació l’acord comú de comissions 
pels empleats públics dels ens locals de Catalunya de més de 20.000 habitants. (2015 – 2017). 
La resposta va ser que el document acabava de ser conegut i que no hi hauria cap problema a 
plantejar l’adhesió, ja que era qüestió de temps i d’adequar-se; la resposta a la pàgina vint-i-
sis de l’acta, hi consta .. En el proper Ple, el Sr. alcalde he insistit a nivell particular, varies 
vegades, sobre si es portaria en aquest Ple, em va sorprendre, senzillament, no trobar-lo a 
l’Ordre del dia, llavors m’agradaria saber el per què i fins quan, ja que és un tema que malgrat 
que es pugui prorrogar al 2017, però que és important que es tingui, ja sabeu la meva 
insistència en plantejar-ho, doncs, simplement això. Si us plau, quan Sr. Alcalde? 
 
Intervé l’alcalde: És tan senzill, com que jo he tingut un problema personal important, doncs, 
no vaig caure en la idea de que s’havia de portar això al Ple, per tant, és tan senzill com això i 
no té cap més explicació que això. 
 
Víctor Barquer intervé: Esperem que a la pròxima hi sigui. 
 
L’alcalde: Ara li toca a vostè? 
 
Dolors Calm intervé: Bé tornarem a parlar de l’IVA dels terrenys del Palau ( ja estem en el 
tercer capítol ), però creiem que ha de constar en acta per informació i per transparència com 
ha quedat el tema. En el Ple del dia 26 de gener del 2017 i a una pregunta del Sr. Alfons Giol  
demanant per el tema de l’IVA, vostè va respondre literalment i segons consta en l’acta el 
següent “Que nosaltres hem arribat a un acord de pagar interessos de demora per la 
liquidació de l’IVA, però no de pagar ni els recàrrecs ni les despeses judicials i a mes a mes 
l’acord al que hem arribat es que aquí queda tancat i finiquitat qualsevols litigi sobre tots 
aquest conceptes Llegit el contracte cal aclarir que: Perquè  es retires del contenciós arriben a 
un acord, que per part de la propietat dels terrenys del Palau desisteix reclamar el pagament 
del recàrrec, és ha dir els 27.930,36 euros i que l’Ajuntament liquidi els interessos de 
32.987,06 euros, així com els interessos legal meritats des de la desestimació fins la liquidació 
dels interessos (és ha dir quantitat que encara no sabem l’import).Per una altre banda, el Palau 
Comtal es compromet a no reclamar l’import d’11.464,50 € corresponents als honoraris 
d’advocats o sigui les costes, sempre que l’Ajuntament es faci càrrec de les despeses 
derivades de l’execució de protecció de les façanes del Palau que en data 21 de juliol de 2016 
ascendien a un total de 13.563,23€, ” pretenen fer “lo comido por lo servido.”, però no es així¡ 
Aquests sí es el negoci del Robert i les cabres o sigui, que l’Ajuntament acorda que no pagar 
els 11.464,50 € de costes i a canvi els perdonem 13.563,23 que ha costat a l’Ajuntament fer la 
protecció de les façanes del Palau. És a dir, que els paguem les costes més la propina de 
2.098,73 €.. per resumir, la seva gestió ha costat a tots els Centellencs.  Un primer pagament 
de 33.000 € d’interessos, un segon pagament d’interessos de 32,987,06 i una compensació de 
les despeses fetes a les façanes del Palau d’11.464,50 euros més la propina de 2.098,73 € o 
sigui un total de 79.550,29 € i falta els interessos últims meritats des de la desestimació. Crec 
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que tot i ser molt repetitius teníem l’obligació, per coneixement de tothom i per un exercici de 
transparència, d’explicar com s’ha portat fins ara la gestió i el  cost pel poble. Comprendran la 
nostra inquietud de cara a una possible compra del Palau, vist com s’han portat les 
negociacions fins ara.  

Intervé l’alcalde: Simplement li he de dir que em sembla molt bé que vostè vagi reiterant, vagi 
dient tot això, però hi ha una cosa molt clara a l’Ajuntament de Centelles el pas i l’aparcament 
li ha costat aquesta quantitat, que d’acord, ens en hagués pogut costar ni cinc, però de vegades 
les circumstàncies, passa el que passa, i no sempre les coses surten com un voldria. És evident 
que hi ha hagut uns problemes, però penso que globalment ha estat una bona gestió, que 
hagués pogut sortir millor, segur, però que ha estat una molt bona gestió i que ha estat molt 
ben acabada i concretada per la Secretaria d’aquest Ajuntament. Moltes gràcies. 

Dolors Calm intervé: Vostè pot dir que això és una bona gestió... 

L’alcalde intervé: Parlar a toro passat és molt fàcil i anar repetint les coses és molt fàcil. Però 
quan has de negociar i tirar endavant els projectes, una façana que està catalogada cau i hi ha 
el perill que algú es pugui fer mal i aleshores s’han de prendre decisions i la gran virtut i 
l’orgull que tenim nosaltres és que tenim la capacitat de poder prendre decisions. Hi quan es 
prenen decisions a vegades un s’equivoca. Moltes gràcies. 

Intervé Dolors Calm: El que no pot fer és dir, no hem pagat les costes, quan paguem les 
costes! També les informacions han de ser clares i transparents. 

Intervé l’alcalde: A toro passat és molt fàcil parlar. Més coses si us plau. 

Miquel Àngel Alabar intervé: A l’últim Ple i també a l’anterior l’equip de govern es va 
comprometre ha demanar un segon informe sobre l’antena del carrer de Vic i era demanar 
com estava el tema, si ja tenien l’informe? 
 
Intervé Antoni Castells: Com us vàrem comunicar es va emetre un primer informe, el qual es 
va llegir aquí, de l’enginyer municipal i el segon informe s’està tramitant. 
 
Miquel Àngel Alabart intervé: Han passat dos plens ordinaris, o sigui fa quatre mesos, la 
pregunta és quan el tindrem? 
 
Antoni Castells: En tot cas quatre mesos no fa. S’està treballant el tema. 
 
Intervé l’alcalde. Moltes gràcies. 
 
Intervé Alfons Giol. L’última, com que he sentit al Sr. alcalde parlar de decisions , una cosa 
molt breu. El dia 26 de gener vostè va signar una carta que va arribar a totes les llars de 
Centelles que diu: Els últims dies s’ha difós als mitjans de comunicació diverses noticies 
alarmistes sobre el cost de l’energia i els increments que es van produint dia a dia en el preu 
del subministrament, per tal de tranquil·litzar-vos us comuniquem que la nostra empresa 
manté els preus del 2016, això en majúscules, per la qual cosa no us heu de preocupar que hi 
hagi cap augment del preu de l’energia a Centelles. Començant sempre reconeixent la 
dificultat de governar un municipi, que això sempre ho mantindrem, i amb tota la amabilitat 
del món ens agradaria que ens respongués qui pagarà aquest augment del cost de l’energia, 
perquè clar el que és lògic es pensar que tenim una companyia que pot mantenir el preu, però 
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que continua pagant el preu de l’energia que marca el mercat. Per tant, en tot cas, ens podria 
indicar qui la pagarà, si us plau. 
 
L’alcalde intervé: Nosaltres comprem energia al POOL, que se’n diu, nosaltres som gestors 
agafem energia de la Red Elèctrica Española, són una empresa energètica i per tant comprem 
energia amb un sistema que es com una bolsa que se’n diu el POOL. Nosaltres fa un parell 
d’anys que vàrem decidir anar al marcat lliure, per tant, nosaltres comprem energia al mercat 
lliure. Fins aquest dos anys nosaltres teníem un preu concret que fèiem un conveni amb totes 
les empreses petites, amb FECSA, ENHER,  IBERDROLA o altres llocs, que marcaven un 
preu de compra i un preu de venda. És evident que nosaltres vàrem ser dels pioners amb unes 
cooperatives de Crevillent de decidir-nos que el que havíem de fer nosaltres és una empresa 
com a tal i vàrem decidir anar al mercat lliure. El fet d’anar al mercat lliure ens va permetre 
l’any passat, que va ser un any bo, de comprar energia de futurs i com que vàrem comprar 
energia a futurs, la vàrem comprar a un preu baix la qual cosa ens permet mantenir els preus, 
perquè això vol dir que encara gastem aquesta energia de futurs que ens permet comprar per 
mantenir els preus, perquè la paguem barata. Això podem fer aquesta afirmació. I he de dir-li 
també que nosaltres som extremadament competitius, nosaltres aquí a Centelles havíem 
perdut gairebé totes les empreses i ara les hem tornat a guanyar totes, perquè som una 
empresa que coneixem bé el sector i sabem les necessitat que tenim en cada període de temps 
i podem fer previsions bastant exactes. 
 
Alfons Giol intervé: La nostra felicitació, en tot cas, ho acabarem de comprovar quan veiem 
tots els números del balanç de situació de la nostra empresa comercial. Moltes gràcies. 
 
Intervé Dolors Calm: Fa uns dies varen fer la presentació de l’Espai Cerdà. La veritat és que 
el projecte ens va sembla molt interessant, però la presentació crec que no va estar a l’ alçada. 
Primer perquè no es va convidar a l’oposició a tot l’acte, cosa difícil d’entendre, però també 
perquè com que la presidenta de la Diputació es va avançar, va estar un cúmul de 
despropòsits, començant l’acte a la sala de Plens, faltant la meitat dels regidors, que varen 
anar entrant a mesura que arribaven. I el que podia haver estat un acte lluït, va acabar estant 
molt deslluït, ja que hi havia molta premsa i poca gent del poble. Bé, això no deixa de ser una 
anècdota,  però seria convenient que quan es faci un acte així, es convidés a tots els regidors a 
tot l’acte i a més que se’ls fes partícips del projecte amb anterioritat, també a tots els 
centellencs, segurament la sala de plens hauria estat plena, creiem que hi ha molts pocs 
centellencs que hagin sentit parlar de l’Espai Cerdà. Dit això, el projecte tot i el 
desconeixement que en tenim, es prou interessant! El que ens preocupa i força, és com 
s’articularà la relació publica – privada dels ajuts i subvencions que seran necessaris per 
portar a terme el projecte, donat que el Cerdà és una propietat i explotació privada. 

Demanem que se’ns tingui informats puntualment de tot plegat a fi de poder donar suport al 
projecte. 

Intervé l’alcalde: Bé, jo ja he dit que sobre el Projecte de l’Espai Cerdà, ja es va fer una 
presentació que van estar invitats  membres de la Junta de Govern i varen venir. Per tant, una 
presentació explicita, a més a més, el Cerdà es va fer exactament amb les mateixes 
característiques. Aleshores, ja que conec personalment a la presidenta de la Diputació de 
Barcelona, per diverses raons que no venen al cas, la vaig invitar que vingués aquí a Centelles 
i que l’explicaríem el Pla Cerdà, tot i que jo ja li havia explicat en el seu despatx. Aleshores 
va dir que  sí que vindria, l’acte havia de ser molt més complert, però com diu vostè hi va 
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haver un cúmul de despropòsits no atribuïbles ni a ella ni a aquest Ajuntament, que és que va 
ploure tot el dia, que va tenir un problema a Sant Cugat i va haver de marxar, i que feia una 
altra inaguració a l’aire lliure i com que era a l’aire lliure plovia i va ser molt ràpida, ja que la 
gent ganes de mullar-se no en tenia i com que la gent no tenia ganes de mullar-se, l’acte es va 
acabar i vàrem haver d’improvisar aquest acte, perquè ella havia de marxar ràpid cap a Sant 
Cugat no per la volutat de l’equip de govern de fer una cosa o l’altra, sinó  que les 
circumstàncies del dia així ho varen portar. De totes maneres se’ls mantindrà informats. 
Dolors Calm intervé: Haguéssim agraït convidar-la a l’acta del llibre d’honor,  a la visita a 
l’arxiu, perquè penso que hagués estat bé. Però en fi! 
 
Intervé l’alcalde: A veure quan es signa el llibre d’honor i sol ser l’alcalde i a l’arxiu hi 
queben les persones que hi queben i el més important era aquí. D’acord. 

Intervé Miquel Àngel Alabart:  Avui se’ns ha convidat a una desena comissió que s’hagi 
esmentat en aquest Ple, que és la del Pla de Barris, que estarem encantats si es convoca 
d’anar-hi; però les altres nou encara no les hem vist. Ara no les volia tornar a recitar totes, ja 
que no cal fer-ho a cada Ple, però sí que n’esmentaré una, ja que penso que és prou important, 
que es la del tren, que ja clama el cel, a cada Ple se’ns diu que serà la setmana que ve, i  la 
setmana que ve ha passat i encara no se’ns ha convidat. Li pregunto quan tindrà reunió, que 
segurament també serà la setmana que ve, convidi’ns, si us plau, a una de les deu comissions 
a les que se’ns ha convidat. 
 
Intervé l’alcalde: Vostè ha acabat, vostè encara no, doncs, té la paraula. 
 
Intervé Dolors Calm: Per petició dels senyors de Estabanell i Pahisa, SA, el dia 5 de març, 
havien de deixar les naus del vapor, on les entitats hi estan fent activitats. Naus que per altra 
banda ja havíem demanat reiterades vegades que es fes un contracte de cessió o lloguer, més 
assegurances pertinents. Ens poden dir com està això, ja tenen altre lloc per les entitats 
usuàries? I demanem que sí és així, sigui amb contracte i assegurança pertinent, en definitiva 
que ho tinguem tot legal. 

Intervé l’alcalde: La nau del Vapor la deixarem abans de Setmana Santa. 

Dolors Calm Intervé: I en tenen alguna altra? 

L’alcalde: Sí, sí. 

Dolors Calm: On, es pot explicar? 

L’alcalde: La del Rololf Batlle. 

Dolors Calm: Serà un contracte? 

Alcalde: Sí, sí, està tot fet. 

Dolors Calm intervé: Voldríem saber qui ha pintat les parets que queden en front del pas del 
carrer Socós a la ronda de les Tapies. Primer, és inversemblant que és pintés de color blanc, 
quan al centre es color prohibit. Segon, que s’ha pintat de manera barroera i embrutant no tan 
sols els ferros, sinó a més el terra que ha quedat ben tacat. No sabem si han estat els 
treballadors que tenim contractats mitjançant el Servei d´ocupació, si es el cas, ens reiterem 
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amb el que sempre hem manifestat que aquestes contractacions haurien de servir per donar 
una formació a aquestes persones i que tinguin més oportunitat al mercat laboral. Sempre hem 
reiterat que Centelles es mereix tenir una brigada municipal, com tenen altres pobles molt més 
petits, d’aquesta manera tindríem millor el poble, ho posem a la seva consideració com hem 
fet altres vegades. 

Josep Paré intervé: Hi ha un incís, si no s’acosta el micro i no parla més alt, potser que... 

Dolors Calm: Ho repeteixo, si cal. 

Josep Paré: No cal, no. Però bromes a part, ja que hi pot haver problemes amb 
l’enregistrament. 

L’alcalde intervé: L’única cosa que es va fer amb aquesta paret és netejar-la, ja que estava 
brutal. La va fer un xicot que feia treballs socials, tenim un conveni amb justícia per  persones 
que els fan treballs socials, doncs, la fet aquest xicot. Tot plegat, allà, si ha de fer alguna altra 
intervenció, però de moment s’ha fet i s’ha netejat, que ja està bé. 

Dolors Calm: El que suposo que algú li devia donar la pintura. 

Alcalde: És que són molt purs i per això ho han pintat blanc. 

Dolors Calm intervé: “L’Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement d’Osona, 
Creacció, acaba de posar en marxa l’Endurance Lab, un programa d’emprenedoria que 
impulsarà la creació de noves empreses de perfil startup especialitzades en el sector de 
l’endurance, és a dir els raids hípics, a la comarca. Les trenta persones que entrin al programa 
es formaran durant sis mesos, de març a juny, en l’àmbit de l’endurance i l’hípica, la cria, la 
comercialització de cavalls, la competició o la tecnologia aplicada en aquest sector. Alhora, 
rebran l’acompanyament i la mentoria especialitzada per part de professionals de primer 
nivell del sector, que els permetran establir un contacte directe amb el mercat i els donaran 
suport en el procés de creació de nous negocis en aquest àmbit.” Hem vist que l’Ajuntament 
de Centelles hi participa, fins aquí perfecte, totalment d’acord amb participar amb programes 
d’emprenedoria, per això estem adherits a Creació! Hi participi una hípica de Centelles, però  
la informació no els va arribar del nostre Ajuntament. Com és que no es comunica a les 
empreses del sector de Centelles o gent que hi pot participar? Hi enviem un representant de 
promocions econòmiques i res mes? Aquest tipus de programes que poden fomentar 
l’emprenedoria, són molt interessants, però si ni tant sol es participa a les empreses del sector 
de Centelles, ni a possibles persones que hi poden estar interessades,  perquè s’hi participa? 
Tenim una FP de monitors de lleure, son jovent que aquest tipus de programes poden ser una 
ocasió de futur i  poden ser emprenedors si se’ls dona les eines! Se’ls hi ha comunicat? Veiem 
aquí que hi ha això, que està molt bé, que es veu que hi participa l’Ajuntament de Centelles, 
queda molt maco, el Consorci del Lluçanès, la Generalitat de Catalunya, el Fons Europeu, 
queda molt bé, però, potser hi hem de posar (inaudible) 
 
L’alcalde intervé: Jo, com que estic al Consell de direcció, evidentment hi participem, el que 
no sé exactament és el mecanisme que vostè m’està explicant, ja li comunicaré, ja que 
exactament el perquè no s’ha fet així en aquest moment no li puc respondre. Jo sé que s’havia 
de tirar endavant, a vegades es fan servir uns mecanismes a vegades uns altres, però per això 
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hi ha els tècnics perquè tirin endavant aquests projectes, exactament com ho ha fet el tècnic 
nostre en aquest moment no li puc explicar, però ja li explicaré. 

Intervé Dolors Calm: És important que es faci arribar a la gent (inaudible). Hem vist que el 
punt jove ja està obert novament. Ens agradaria ens poguessin informar de qui és el 
responsable, i com s´ha contractat a la persona en qüestió. 
 
L’alcalde intervé: Avui no se li pot contestar, perquè la Cristina és la responsable i hi ha el 
problema que se li ha mort l’avia i no ha pogut venir al Ple. 

Dolors Calm: Doncs, en voldríem saber alguna cosa? 

Alcalde: No pateixi, en parlarem amb ella. 

Dolors Calm: Agraïm que finalment hagin modificat els elements reductors de velocitat de 
davant l’escola Xoriguer. Esperem que aquests tinguin les dimensions adequades (els serem 
sincers dient que no hem tingut temps d’estudiar-los degudament). No entrem a valorar el 
tipus d’element reductor que s’ha instal·lat. El que ens estranya és que en la comissió se’ns va 
dir que es faria una plataforma elevada, ja que una esquena igual a les de la ctra. de Sant Feliu 
eren massa suaus per la velocitat que hi havia a l’ escola de 20 Km/h. Com es que hagin 
canviat? 

Antoni Castells intervé: S’ha fet aquest tipus de topall perquè, el fet de fer una plataforma 
elevada va fer por que la gent no s’ho agafes com a pas peatonal. Sempre al carrer dels 
Hostalets hem intentat que al cantó dret no hi aparqui ningú pel fet que els nens no hagin de 
travessar la carretera. Llavors el fet de fer una plataforma elevada en allà ens va fer pensar 
que això podria induir a l’error. 

Dolors Calm intervé: per últim tres precs. El primer. Moltes vegades ja hem manifestat el 
nostre grup la preocupació que sentim per la qualitat de l’aigua tant de boca, com la que raja a 
les fonts del nostre entorn.  Tots sabem que totes les fonts del nostre municipi tenen un alt 
contingut de nitrats, segurament com la majoria de pobles de l’entorn. Per això i com hem fet 
ja una infinitat de vegades, els tornem a demanar que si us plau posin cartells avisant  que 
l´aigua no es potable. Sols tenim un cartell a la Font Calenta. Hem de tenir en compte que hi 
han moltes persones que van a buscar aigua a la Font Grossa. Si us plau, els hi demanem per 
la bona salut de tots plegats i per responsabilitat. 
 
L’alcalde intervé: El problema és que de cartells n’hi ha, però els agafen. 
 
Intervé Antoni Castells: Si que hi ha Cartells, però contínuament desapareixen. 
 
Dolors Calm: Això és l’excusa que vostès diuen, però ningú veu aquests cartells, els deuen 
posar i els deuen treure. Els que ningú els acaba veient, això és molt estrany! 
Antoni Castells intervé: Doncs és així. 
 
Dolors Calm intervé: Des de el mes de març de 2014 que es va produir la renuncia de 3 vocals 
de la residencia. Aquest organisme no compleix els seus estatuts. El nostre grup hem incidit 
un munt de vegades que regularitzin aquesta situació, i que tinguin en compte que seria bo per 
interès general que hi entressin membres dels grups de l´oposició. Vostès sembla que no estan 
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interessats en regularitzar-ho, però novament els demanem que donin una sortida al tema 
encara que només sigui per complir legalitat i els estatuts. 
 
L’alcalde intervé: Bé. La legalitat la complim tota, en tot cas hi ha una adaptació als Estatuts, 
però evidentment es compleix tota la legalitat i així ho certifica el secretari. En tot cas, és cert 
que hi ha alguns aspectes dels Estatuts que s’haurien de canviar i ja es farà. 
 
Dolors Calm intervé: Esperem que sigui en breu, ja que ho hem demanat tantes vegades. 
 
Alcalde: No li puc dir quan. Però ja es farà. 
 
Dolors Calm intervé: Fa uns dies varen entrar una instància demanant el canvi de nom de 
Convergència a PDeCAT, abans d’entrar-la vaig anar a secretaria a veure si hi havia algun 
inconvenient, se’m va dir que cap n´hi un, doncs bé, vaig registrar la instància i sorpresa en la 
comissió de govern se’ns desestima, l’argument és que convergència encara es persona 
jurídica. Tornant a secretaria se’m diu que si es canvia el nom podem perdre l’assignació que 
dóna l’Ajuntament per regidor als partits, ja que el PDeCAT no s’ha presentat a les eleccions, 
esperem que això no es materialitzi, donat que amb la instància ja estava argumentat 
jurídicament el canvi i l’assignació és al regidor. Dit això, vull manifestar i que consti en acta 
que havent anat a veure al Sr. alcalde, tinc el seu compromís de que si entrava una nova 
instància, ferien el tràmit, cosa que vull agrair. El prec, es que per el proper Ple, es posi a 
l’ordre del dia i que s’aprovi, ja que això no afecta a l’Ajuntament n’hi als centellencs i si ens 
ha de passar factura doncs que sigui a les urnes. Moltes gràcies. 
 
Intervé l’alcalde: Moltes gràcies. S’ha acabat el Ple ordinari, 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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