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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE

Identificació de la sessió

Número: Ple 2016/4
Caràcter: ordinària
Data: 31 de març de 2016
Horari: de 21 a 22.20
Lloc: sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents

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

Josep Lluís Bergés Collado, secretari general

El president obre la sessió.

Abans d’iniciar els temes de l’ordre del dia el portaveu del grup polític municipal 
ARAJUNTS-AM, Alfons Giol i Amich, pren la paraula i manifesta el següent:

En referència a la petició dels seu grup polític, de 18 de març de 2016, registre d’entrada 
número 489, en la qual sol·licitaven que l’equip de govern municipal adoptés les mesures per 
fer possible que qualsevol regidor/a del seu grup, els dijous de cada setmana en horari de 5 a 7 
de la tarda, pogués accedir a les oficines municipals per consultar els documents, els 
expedients i els informes que haguessin sol·licitat per mitjans electrònics a la Secretaria. Atès 
que aquesta petició ha estat desestimada per la Resolució de l’Alcaldia número 2016/43, 
notificada el 29 de març de 2016; indica que en la seva opinió, pel contrari, s’hauria 
d’entendre estimada per silenci administratiu. També es refereix a la sol·licitud del seu grup 
polític de 29 de març de 2016, en la qual van demanar la relació dels decrets inclosos a l’ordre 
del dia i de la qual no han rebut resposta.

Pren la paraula el secretari, Josep Lluís Bergés i Collado i li mostra la sol·licitud esmentada. 
Indica que no és del dia 29, sinó del 30 (en la qual manifesten entendre la denegació de la 
sol·licitud, però no la comparteixen). Indica que els decrets al·ludits han estat a la Secretaria 
des del dia de la convocatòria del Ple i que, normalment, el seu grup en els plens anteriors no 
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n’ha demanat fotocòpies. Tanmateix, assenyala que abans de l’inici de la sessió se’ls ha lliurat 
fotocòpies dels decrets que són objecte de control pel Ple.

Seguidament Alfons Giol fa la intervenció literal següent:

“A la Junta de Portaveus se’ns va expressar la bona voluntat de l’equip de govern a trobar una 
solució per aquest tema. Això podia ser tan fàcil com remetre per mail la relació dels decrets 
(documents d’accés públic d’acord amb la normativa local i de transparència), ni que fos unes 
hores abans del Ple en la línia que admetia el Decret on es rebutjava la nostra primera petició. 
Per aquest motiu i mentre no trobem una solució en clau de bona voluntat que és la manera 
que al nostre entendre, cal resoldre un tema més que legal, de sentit comú.” 

Pren la paraula Miquel Arisa, alcalde president i manifesta que a la Comissió de Portaveus el 
grup polític ARAJUNTS-AM ha tingut a la seva disposició tots els decrets.

Josep Paré, regidor d’Hisenda, intervé i ho corrobora, en el sentit que els decrets objecte de 
control plenari no han estat requerits.

Intervé de nou Alfons Giol i coincideix que la petició esmentada no es va registrar el dia 29, 
sinó el dia 30 de març i que al disposar, en aquest acte, dels decrets al·ludits no en farà 
referència específica.

1. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DELS DECRETS DE L'ALCALDIA, 
ADJUNTA, DE 25 DE GENER A 23 DE MARÇ DE 2016   

L’alcalde dóna compte, mitjançant relació succinta, distribuïda prèviament, de les resolucions 
adoptades per l’Alcaldia des de l’última sessió plenària ordinària, sens perjudici de la facultat 
dels regidors i de les regidores de consultar els llibres de resolucions corresponents, d’acord 
amb l’article 42 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Tot seguit, pren la paraula Dolors Calm, portaveu del grup polític municipal CiU i fa la 
intervenció literal següent:

“Decret, núm. 18, pel que fa a l’aprovació de l’oferta per ocupació pública per a l’exercici 
2016, a la plaça d’un vigilant municipal, la veiem positiva, per donar millor servei a la 
població i regularitzar així l’increment d’hores que han de fer els efectius que tenim.”

Pel que fa al tema, la resta de grups polítics no es manifesta. 

Dolors Calm fa la intervenció literal següent:

“També volem demanar, lligat també amb el decret núm. 25, en referència a la jubilació de la 
Maria Dolors Aregall, com es substituirà?

El que sí demanem i reiterem és que les proves de selecció es facin amb transparència i rigor, 
donant oportunitat a tothom i que el contingut de les mateixes sigui a màxims, no a mínims, 
per tenir personal preparat i d’un nivell bo, i que no passi com en el cas de la selecció de la 
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substituta de Tresoreria, que s’ha elegit a la segona persona d’un procés de selecció que no era 
per a aquest lloc de treball i, per tant, que va ser avaluada amb proves no adequades a la plaça 
que s’ha de cobrir. Hauria calgut un nou concurs amb una avaluació més acurada pel lloc que 
es pretén ocupar.”

L’alcalde intervé i respon, sobre l’al·lusió a la persona assignada a Tresoreria, que es tracta 
d’una funcionària interina, que prèviament s’ha seleccionat mitjançant la borsa que hi ha de 
persones que s’han presentat a diverses proves per cobrir determinats serveis que presta 
l’Ajuntament. La intenció de la titular de la Tresoreria de jubilar-se anticipadament aquest any 
ha estat una sorpresa que requeria per part de la corporació d’una resposta ràpida i eficaç. No 
obstant això, indica que la plaça no pot entrar dins l’oferta d’ocupació pública d’aquest 
exercici, ja que la baixa es produirà l’any vinent. Assenyala que aquesta entrarà dins l’oferta 
d’ocupació pública de l’exercici de 2017, mitjançant l’aprovació del concurs per a la provisió 
del lloc de treball i l’aprovació de les bases, per la qual cosa qualsevol persona interessada 
s’hi podrà presentar.

Dolors Calm intervé i demana si la funcionària interina es presenta al concurs, tindrà punts?

L’alcalde li respon que aquesta és una possibilitat si es convoca concurs oposició lliure.

Seguidament Dolors Calm fa la intervenció literal següent:

“Decret núm. 20 sobre les finques afectades de requalificació de sòl urbanitzable a rústic. Ens 
reservem el dret de demanar explicacions més endavant una vegada comprovades les finques i 
a qui pertanyen, i les conseqüències que es poden derivar més endavant d’aquesta actuació.”

Pel que fa al tema, la resta de grups polítics no es manifesta.

Dolors Calm fa la intervenció literal següent:

“Decret núm. 32 contractació d’advocat pel contenciós de reclamació de la senyora Begoña 
Otero. Voldríem saber els criteris establerts per a determinar quins casos es paguen i quins no. 
Quins passos cal seguir en el moment de patir un accident a la via pública? Qui i com ho 
valora?

En aquest cas, l’informe de l’aparelladora diu que no hi ha motiu de la reclamació, però en 
altres ocasions, per exemple el de les escales de la piscina, també hi havia un informe tècnic 
que considerava que no s’havia de pagar i, en canvi, es va acabar pagant, i per un import molt 
superior, així com en altres ocasions.

Així, doncs, i com hem comentat, voldríem saber amb quins criteris/protocols es basen els 
serveis tècnics a l’hora d’avaluar si s’ha d’estimar o no les reclamacions de caigudes i si tenen 
establerts els criteris a seguir a fi de tenir un decalatge per tractar per igual a tothom.”

Pren la paraula Antoni Castells, regidor de Qualitat urbana i Mobilitat i respon que es tenen en 
compte les reclamacions de les persones, es comproven els fets i els informes dels Serveis 
tècnics.
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Intervé de nou Dolors Calm i li replica que no s’explica el per què a uns se’ls estima la 
reclamació i a altres no.

L’alcalde intervé i li respon que en aquest cas concret, hi ha el dubte que la persona que fa la 
reclamació passés pel Passeig, lloc on diu que va patir els danys com a conseqüència del mal 
estat del paviment.

Seguidament, Dolors Calm fa la intervenció literal següent:

“Decret núm. 38. Aprovar inicialment el Projecte de reforma de les piscines municipals 
d’estiu.

Sobre aquest decret ens mirarem l’expedient del què hi pensen fer (no hem tingut temps). És 
evident que s’ha de fer reformes, sobretot en el vas de la piscina i suposem que alguna cosa 
més.

El que no entenem però, és perquè es fa fer el Projecte a tècnics externs a l’Ajuntament, tenint 
a 4 tècnics municipals amb capacitat per a fer-lo.”

Pren la paraula Josep Arisa, regidor d’Esports i li respon que la corporació va rebre una 
subvenció de la Diputació de Barcelona per redactar el Projecte, per aquest motiu es va 
contractar un tècnic extern per a la redacció.

Intervé de nou Dolors Calm i insisteix, que quan hi havia més volum de feina els projectes els 
portaven a terme els Serveis tècnics i ara que hi ha menys càrrega de treball es fan fora.

Tot seguit, Alfons Giol fa la intervenció literal següent:

“El grup Municipal d’ARAJUNTS PER CENTELLES va posar sobre la taula en la Junta de 
Portaveus prèvia al Ple municipal dues mocions:

- Proposta d’acord que planteja el grup municipal d’ARAJUNTS per Centelles – AM en 
relació a la crisi de refugiats.

- Moció que presenta el Grup Municipal d’ARAJUNTS per Centelles - AM contra la 
judicialització del procés independentista.

La primera recollia compromisos concrets del nostre ajuntament per tal de que, fent-se ressò 
d’una evident inquietud del veïnatge que vol manifestar la seva solidaritat amb el drama que 
viuen les persones que avui truquen a les portes d’Europa, fossin adoptats pel Ple municipal 
com a màxima representació democràtica de les centellenques i dels centellencs.

La segona recollia també aspectes concrets que el nostre Ajuntament ha de posar en marxa per 
tal de donar resposta a la pressió que estan portant a terme les instàncies judicials de l’estat, 
en relació al procés que majoritària, pacífica, democràtica i legalment, està posant en marxa el 
Poble de Catalunya, recolzat per molts ajuntaments – entre ells el nostre -, i que també vol 
posar de manifest la nostra solidaritat amb el regidor de l’Ajuntament de Vic, Sr. Joan Coma i 
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Roura, que ha estat encausat per les seves manifestacions amb motiu de l’aprovació d’una 
moció de suport a la declaració del Parlament de Catalunya del dia 9 de novembre de 2015.

Atès que aquestes dues mocions no han estat incloses a l’ordre del dia del Ple per raons 
d’urgència, tal com es va dir que potser es consideraria en la Junta de Portaveus de dimarts 
passat.” 

Josep Paré intervé i discrepa, ja que no s’ha aportat cap moció ni a la Comissió de Portaveus 
ni al Registre General de l’Ajuntament i manifesta que l’equip de govern, una vegada es 
presentin les mocions de forma correcta (en el sentit que tots els/les regidors/ores disposin del 
text de les mocions) s’estudiaran conjuntament amb l’objectiu de consensuar-les per incloure-
les, posteriorment, a l’ordre del dia per a aprovar-les. 

Josep Arisa intervé i corrobora el que s’ha manifestat en el paràgraf anterior.

Intervé de nou Alfons Giol i accepta la correcció i es refereix a les mocions al·ludides pel seu 
grup a la Comissió de Portaveus. Indica que accepten les explicacions de l’equip de govern en 
el sentit que es plantejarà la seva consideració en alguna de les sessions properes del Ple 
municipal en atenció a la importància d’ambdós temes.

Pren la paraula Víctor Barquer, regidor d’ARAJUNTS-AM i en discrepa. Demana per què no 
es tracten les mocions en aquest Ple, ja que els fons dels assumptes, en concret la crisi dels 
refugiats i la judicialització del procés independentista, són suficientment greus per no dilatar 
la seva posició.

Josep Arisa intervé i li respon que la problemàtica serà la mateixa ara que més endavant, per 
la qual cosa no hi ha cap problema per tractar els temes en un altre moment.

Intervé de nou Víctor Barquer i en discrepa, ja que el proper Ple ordinari es preveu pel mes de 
maig. També demana si algú, en representació de l’Ajuntament, anirà a la manifestació que es 
farà a Barcelona promoguda per l’AMI i la CUP en defensa dels imputats pel suport a la 
Moció del 9N.

Josep Arisa intervé i li respon que hi anirà ell, en representació de l’Ajuntament.

2. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS   

Alfons Giol fa la intervenció literal següent:

“L’aprovació de l’oferta d’ocupació pública que coincideix amb la petició d’algunes 
jubilacions: lloc de treball de Gerència de l’Electra, administrativa en funcions de secretaria 
de l’alcalde, Tresoreria així com l’ampliació del servei de la plaça de secretari o la 
convocatòria de la plaça d’Intervenció, i d’altres jubilacions; que, pel que sembla, es preveuen 
en els propers mesos, evidència que l’Ajuntament de Centelles està, en matèria de política de 
personal - que és un tema clau -, davant d’un canvi d’etapa que demana:

- Agraïment en forma dels reconeixements públics pels serveis prestats per persones que han 
estat un puntal en els serveis municipals.
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- Establiment d’una estratègia rigorosa per les substitucions que doti de coherència i equilibri 
a la política de personal del futur.

- Una negociació amb els representants dels treballadors i una adequada informació al conjunt 
dels mateixos que posi de manifest les decisions que s’hauran d’anar adoptant.

- Una actitud de veure en aquestes circumstància concurrents una oportunitat per a dotar a 
l’organització d’una major coherència i potència si cap en la línia d’una organització 
preparada pels reptes que vindran.

És per tot això que sol·licitem la creació d’una instància d’informació i debat (tipus grup de 
treball o Comissió especial) amb participació de representant de tots els grups municipals que, 
a la vista de les eines de coneixement i gestió: plantilla, relació de llocs de treball i valoració 
dels mateixos i amb el suport dels tècnics municipals o de la Diputació provincial, permeti 
debatre entre tots i totes la política de personal que l’Ajuntament pensa encarar en els propers 
anys.”

L’alcalde respon que l’equip de govern és conscient de la problemàtica a la qual s’ha referit; 
indica que ja s’estan adoptant mesures per tal que el procés de jubilació no afecti el servei. 
Tanmateix, assenyala que l’Ajuntament ja reconeix els serveis portats a terme pel personal al 
servei de l’Ajuntament, en concret:

- Acte públic de reconeixement als 25 anys de servei del personal, amb la presència de la 
totalitat dels/de les treballadors/ores de la casa.

- Reconeixement del serveis prestats en el moment de la jubilació.

Dolors Calm fa la intervenció literal següent:

“ Les mocions que ens han enviat el grups d’Ara Junts avui, no ens les hem pogut mirar.

Creiem que el criteri hauria de ser que les mocions que es vulguin presentar haurien d’estar 
sobre la taula el dia de la comissió, sobretot si es vol recolzament.”

Seguidament el grup d’ARAJUNTS li demanen disculpes.

Intervé Margarita Prims, regidora d’ARAJUNTS i demana sobre l’arxiu de l’Ajuntament 
situat al carrer de les Escoles i també sobre el funcionament en general (sistema, tipus de 
documents que s’hi arxiven, custòdia de documents, expedients, etc.).

L’alcalde li respon que l’Arxiu general de l’Ajuntament es troba a la planta baixa i segona de 
l’edifici municipal i el sistema d’arxiu és el que indica la Diputació de Barcelona, mitjançant 
una persona responsable del servei. Assenyala que el local al qual es refereix situat al carrer 
de les Escoles és l’ampliació temporal de l’Arxiu esmentat com a conseqüència de la 
necessitat d’espai. També es refereix a l’antic local de l’edifici de la Cooperativa (de manera 
més deficient) que també forma part de l’arxiu. Per últim, indica que l’Arxiu general de 
l’Ajuntament, en síntesi, conté:
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- Documentació històrica del municipi
- Expedients tramitats per l’Ajuntament
- Projectes tècnics portats a terme per la corporació
- Actes dels òrgans col·legiats
- Documentació cultural en general que s’ha generat i incidència en el municipi, etc.

Dolors Calm fa la intervenció literal següent:

“Voldríem saber si hi ha hagut algun avanç en les negociacions amb Adif, en referència a 
l’estació de Centelles?”

Pren la paraula Rosa Puig, regidora d’ARAJUNTS-AM, i fa la intervenció literal següent:

“El passat dia 11 de febrer ens vam reunir amb vostè membres de la plataforma Perquè no ens 
Fotin el Tren, reunió generada gràcies a la insistència a partir del debat sorgit al Ple de gener 
(des de març de 2015 hi ha una moció aprovada per tots els grups demanant millores a 
l’estació). En aquesta reunió, vostè sr. Alcalde, ens va explicar la reunió que havia mantingut 
amb el responsable d’Adif de la nostra estació de Tren, i que estava actualitzant un pla de 
millora que ja hi havia però havia quedat obsolet (Pla, o informe que no hem vist mai). I es va 
comprometre a seguir de prop el projecte i reunir-se seguidament amb els responsable d’Adif 
i Renfe, per millorar l’accessibilitat de l’estació del nostre municipi.

Vam acordar juntament d’elaborar un Informe de deficiències de mobilitat i accessibilitat a 
l’estació de tren de Centelles (que entenc que és l’informe sobre el que ha comentat abans a 
la pregunta de Dolors Calm?), per individuar tots els punts que ja tenim detectats, amb 
l’objectiu d’accelerar el procés, evitant que en la proposta d’Adif faltessin punts deficitaris i 
que fos incomplet. Vostè tenia el compromís de reunir-se amb el responsable en breu d’això 
ja farà un mes, i no hem rebut cap més informació per part vostre.

Sobre aquest tema tenim varies qüestions:

- Quan tenen la propera reunió? Amb qui concretament? Quan se’ns informarà?
- Sobre l’informe que vam col·laborar a elaborar, vareu fer treure la part del Pont que es va 
destacar com a deficiència, ja que considerem que és perillós i està en estat molt deficient, 
però vareu dir que això és responsabilitat de l’Ajuntament i no hi ha pressupost. Per això ens 
preguntem què penseu fer, si deixar el pont així amb un filat provisional per sempre més, amb 
el risc que això comporta, o quines intencions hi ha. Com és que no hi ha pressupost per 
tancar l’accés del pont de forma ortodoxa?
- L’informe sobre les deficiències de l’estació creiem que s’hauria de fer públic per part de 
l’Ajuntament, que s’és el propietari. Ja que afecta als ciutadans i tots tenim dret a conèixer les 
deficiències detectades i saber que s’hi està treballant. Ho penseu fer? De quina manera?”

L’alcalde li respon que s’està a l’espera de l’informe que elaborarà Adif, relatiu a les 
inquietuds expressades per l’Ajuntament i la plataforma del veïnat.
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Rosa Puig insisteix que s’haurà d’informar el col·lectiu esmentat i als grups de l’oposició 
sobre com es solucionen els problemes d’accessibilitat. Per altra part, demana com està el 
pont que passa per sobre la via fèrria i si serà accessible.

L’alcalde li respon que el pont forma part del patrimoni de l’Ajuntament. Assenyala que és de 
la corporació i no es planteja que el pont sigui accessible, sinó que es mantindrà pel seu valor 
arquitectònic i històric. Ja s’han realitzat obres de manteniment i inspecció de la seva 
estructura metàl·lica. 

Dolors Calm intervé de nou i sol·licita que quan es disposi de l’informe esmentat es porti a 
terme una comissió informativa.

L’alcalde respon que així es farà quan es disposi de la informació.

Dolors Calm fa la intervenció literal següent:

“Moltes vegades en diferents legislatures el nostre grup ha demanat l’ampliació de l’horari 
d’obertura de les oficines de l’Ajuntament amb l’única intenció d’oferir una millor atenció als 
nostres veïns, ja que hi ha persones que no els va bé fer tràmits o visites a l’horari establert 
actualment. Així, doncs, i voldríem que constés en acta, els tornem a demanar que s’obri 
l’Ajuntament als centellencs i centellenques 1 tarda a la setmana com a mínim. Per altra 
banda, els avancem que presentaren una moció en aquest sentit en el proper Ple.”

L’alcalde en discrepa i indica que ampliar el servei una tarda a la setmana no comporta cap 
avantatge per al veïnat del nostre municipi. Els horaris dels serveis han estat diferents, durant 
molt de temps es va treballar els dissabtes, etc. En definitiva, assenyala que el personal de 
l’Ajuntament compleix amb la jornada laboral anual, hi ha un horari establert per a l’atenció 
al públic i en alguns casos específics amb horaris prèviament convinguts amb la persona 
interessada.

Rosa Puig fa la intervenció literal següent:

“Hem estat repassant les despeses que ens generen la gestió dels residus i els ingressos que 
l’Ajuntament té per part dels ciutadans, i hem observat que hi ha un dèficit entre la taxa de 
recollida de residus i la despesa real del servei. Això se suma al pitjors resultats que tenim en 
% de recollida selectiva d’Osona, i per sota de la mitjança de Catalunya, no superant el 25% 
de recollida. És a dir, que cada any, el 75% (més de 2.400 tonelades, que gran part es podria 
recuperar i reciclar) dels residus que generen ciutadans i empreses de Centelles, van a parar a 
l’abocador d’Orís.

Ja l’informe de l’enginyer municipal diu que s’hauria d’augmentar la taxa dels ciutadans per 
cobrir el dèficit, un 36%, cosa que no s’ha fet i no creiem que s’hauria de fer. I que per reduir 
costos també cal reduir la producció de rebuig, ja que aquesta fracció (tots els residus 
barrejats no es pot reciclar i va a parar a la planta de tractament d’Orís inaugurada l’any 
passat, per obligacions de llei (ja no es poden enterrar directament els residus com abans, la 
llei obliga a fer un tractament abans) fet que ha fet augmentar un 20% el cost del tractament 
del rebuig, i que els propers anys augmentarà també per un cànon de l’Agència de Residus de 
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Catalunya, per desincentivar l’ús de l’abocador (com més rebuig generem, més car ens serà i 
més cànon, sanció, pagarem) Què penseu fer davant d’això?

A més heu allargat per 4+2 anys més el mateix sistema de recollida, obsoleta i sense incentius 
que no ajuda als ciutadans a separar en origen, i no els informe bé. Creieu que l’Ajuntament 
ha de continuar ofegant els costos de la gestió dels residus, o que seria una opció més 
adequada reduir-los, fer bones campanyes de comunicació, amb una campanya informativa 
integrada amb informació concreta i clara als ciutadans? Evitant que finalment acabi 
impactant als ciutadans el sobrecost de la gestió dels residus?” 

L’alcalde li respon que té raó en relació al que ha manifestat sobre el dèficit; però indica que 
la planta de tractament construïda pel Consell Comarcal d’Osona ha costat 28.000.000 euros, 
per la qual cosa necessàriament s’ha de seguir amb aquest tipus de tractament de residus.

Rosa Puig insisteix que Centelles està a la cua pel que fa al correcte tractament dels residus al 
nostre país i de la Unió Europea, per la qual cosa s’hauria de modificar la gestió dels residus 
en atenció al que s’ha expressat anteriorment. 

L’alcalde en discrepa.

Rosa Puig fa la intervenció literal següent:

“Hem vist que el que es va presentar al Ple del mes d’octubre de l’any passat, de ser membres 
fundadors de l’Associació de municipis de la C17, ha anat tirant endavant, i s’anomena Xarxa 
C17. En el seu moment (del Ple que volíeu l’aprovació), vam rebre una informació molt 
general sobre els objectius i activitats de l’associació, i que dèieu que encara havia d’engegar i 
que ja ens informaríeu. Us vareu comprometre a fer una comissió de seguiment de les 
activitats d’aquesta associació amb els grups de l’oposició. Ja que no ens vareu permetre 
poder-hi presentar com a representant de l’Ajuntament de Centelles. Ja fa 4 mesos que ha 
engegat i encara no hem rebut cap més informació de part de l’equip de govern, ni per part del 
representant de Centelles a l’associació, l’alcalde. Només sabem la informació que nosaltres 
mateixos hem buscat per Internet i per la pàgina web. On hem vist que hi ha diversos 
projectes en desenvolupament (un sobre el desdoblament de la R3) i d’altres que es treballen 
en grups de treball dedicats, amb representants dels ajuntament, empreses privades i entitats 
de recerca. Com és que no ens heu informat mai d’aquestes activitats? Voldríem saber quan 
penseu engegar la comissió se seguiment i explicar-nos el paper que hi fa l’Ajuntament de 
Centelles a l’associació? 
Qui participa com a representant de Centelles a aquests grups de treball?
Ens ho expliqueu ara o farem una comissió de veritat?”

L’alcalde li respon que s’està treballant en algunes de les comissions de treball; per exemple, 
la construcció del centre de logística de l’empresa Mango d’una importància vital per al país. 
En definitiva, assenyala que és de vital importància la C-17 pel desenvolupament del nostre 
municipi.

Rosa Puig demana que es vagi informant de les diferents actuacions i indica que el seu grup 
està interessat en col·laborar-hi.
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Víctor Barquer, regidor d’ARAJUNTS-AM, posa de manifest la greu situació d’atur al  
municipi i es refereix a una sèrie de dades estadístiques que totalitzen la quantitat de 466 
persones en situació d’atur. Parats per edat: menors de 25 anys: homes 12, dones 8. Entre 25 i 
44 anys: homes 71 i dones 120; 45 o més anys: homes 103 i dones 152; que representen el 
65% de la població ocupada. Demana què pensa fer l’Ajuntament al respecte. Indica que els 
plans d’ocupació als quals s’acull l’Ajuntament estan bé però són pa per ara i gana per a un 
futur. Assenyala que des de l’Ajuntament s’hauria de donar resposta a aquesta situació, no de 
manera temporal sinó amb certa continuïtat en els diversos treballs que s’ofereixen.

Josep Paré en discrepa i indica que la seva intervenció és populista; no haurien tan sols de 
limitar-se a criticar les actuacions que porta a terme l’Ajuntament, sinó al contrari, aportar 
idees, projectes que ajudessin a millorar la situació esmentada. No obstant això, el número de 
persones a l’atur s’han reduït en un -11,4%.  Assenyala que des de l’Ajuntament, pel que fa a 
la greu crisi que hem viscut i que seguim vivint, amb certa millora, s’ha treballat des dels seus 
diversos serveis: Promoció econòmica, intentant que les empreses no tanquin al municipi; 
Serveis socials, intentant donar resposta dins les nostres possibilitats.

Víctor Barquer en discrepa en el sentit que no són les persones les que han de venir a demanar 
ajuda a l’Ajuntament, sinó que hauria de ser l’Ajuntament el que actués a conseqüència de la 
informació de la situació.

Miquel Àngel Alabart, regidor d’ARAJUNTS-AM, sobre el pla de xoc a la crisi, en el qual 
varen participar, demana si no s’ha desenvolupat i que s’ha fet des de l’Ajuntament.

Josep Paré respon i es reitera amb el que s’ha manifestat.

Miquel Àngel Alabart respecta la seva posició, però en discrepa, ja que l’Ajuntament, amb els 
mitjans dels quals disposi, ha de treballar dia a dia per intentar millorar els serveis que presta 
a la ciutadania.

Dolors Calm indica que ha demanat al secretari si hi ha la possibilitat de presentar 
al·legacions contra l’aprovació provisional del Pla parcial del sector XV de Sant Pau i li ha 
respost que no. Fa la mateixa pregunta davant el plenari.

El secretari demana la paraula a l’alcalde i reitera que en aquest moment no és possible 
presentar al·legacions. Indica que el període per poder-les presentar opera després de 
l’aprovació inicial del nou instrument de planejament derivat; indica que de les al·legacions 
presentades algunes van ser estimades i d’altres no.

Dolors Calm demana si s’han de tenir en compte les sentències esdevingudes a l’expedient i 
seguidament fa la intervenció literal següent:

“Hi ha coses que no entenem. A veure, si és un nou pla parcial per què no es poden presentar 
al·legacions? I si és un complement de l’últim presentat, com és que ens diguin que les 
sentències no tenen efecte sobre aquest, ja que és un nou pla parcial?

Ens ho podrien explicar per poder-ho tenir clar?”
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L’alcalde li respon que és el que s’ha fet amb l’aprovació inicial i provisional del Pla parcial.

El secretari intervé de nou i indica que sí que es podrà interposar, si escau, recurs d’alçada 
contra l’aprovació definitiva de la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central i donar fi a 
la via administrativa.

Dolors Calm fa la intervenció literal següent:

“En l’última comissió el senyor Josep Arisa es va comprometre pel mes d’abril fer-nos les 
comissions demanades un munt de vegades. No dubtem de les seves intencions i voluntat per 
fer-ho, tot i que en el mes de novembre ja es va dir que es farien. Des del nostre grup hem 
demanat i reiterat moltes vegades i en diferents legislatures aquestes comissions, promeses 
moltes vegades però mai realitzades, no almenys com hauria de ser: documentades uns dies 
abans per poder aprofundir i explicatives posteriorment perquè siguin profitoses per tots i 
sobretot per poder-hi aportar.

Demanaríem amb urgència comissió perquè ens expliquessin els temes escolars com 
preinscripcions, despesa etc. a les llar d’infants, com queden les línies de P3? en fi una mica 
d’informació sobre les escoles.

És per això que voldríem fer una vegada més la nostra reivindicació i que aquesta constés en 
acta.”

L’alcalde li respon que així es farà.

Miquel Àngel Alabart pregunta sobre la realització d’una activitat a la plaça Major per a la 
problemàtica de la immigració, que entraria dintre de les funcions pròpies del Consell de 
Cooperació. Demana si aquest Consell es reuneix.

Cristina Ciudad li respon que el Consell de Cooperació es reuneix i és un òrgan que té una 
composició molt àmplia (article 4t del Reglament). Així mateix, corrobora que sí que es va 
portar a terme l’activitat al·ludida, en oposició al tractament que ha donat la Unió Europea a 
les persones immigrants.

Miquel Àngel Alabart manifesta que el Consell de Cooperació és poc operatiu i insisteix que 
no es reuneix.

Cristina Ciudad en discrepa i manifesta que es reuneix en la mesura de les seves necessitats.

Miquel Àngel Alabart pregunta sobre el Pla Jove, ja que té coneixement que s’ha prorrogat.

Cristina Ciudad ho corrobora i indica que s’ha aprovat per Decret de l’Alcaldia per un any 
mes.

Miquel Àngel Alabart agraeix la informació donada, però sol·licita més informació sobre el 
Pla Jove prorrogat. És important saber com s’organitza, i el nivell de participació. Demana si 
es tenen els resultat dels anteriors i si se n’ha fet una valoració.
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Cristina Ciudad respon que el Pla va dirigit a joves de 12 a 16 anys; indica que a la 
instal·lació del PIPA es pot disposar de la informació de l’organització i de les activitats que 
s’hi porten a terme. Tanmateix, assenyala que la participació està oberta a totes les persones 
que hi estiguin interessades.

Miquel Àngel Alabart demana si es fa publicitat perquè la participació sigui més àmplia

Cristina Ciudad respon que sí, a través dels serveis del PIPA

Miquel Àngel Alabart assenyala que el problema és que sempre hi participen els mateixos i si 
se’n donés més informació la participació en el Pla seria més àmplia. Insisteix en el fet de la 
manca de participació i que si la informació fos més àmplia els resultats millorarien. 

Cristina Ciudad en discrepa. No obstant això, diu que sempre es pot millorar la informació 
que es dóna en qualsevol tema.

Victor Barquer fa la intervenció literal següent:

“Em dic Víctor Barquer Cruz, i estic en aquest Ple en qualitat de regidor electe en la 
Candidatura d’Ara Junts, però i amb l’acord dels meus companys de candidatura, el que 
expressaré a continuació ho faré a títol personal i com a militant de la CUP.

De tots es sabut que els darrers dies el company Joan Coma Roura, regidor de Capgirem Vic, 
a qui envio una forta abraçada i tota la meva solidaritat, ha estat investigat – denominació 
actual de l’antiga categoria judicial d’ imputat – per l’Audiència Nacional d’un delicte de 
sedició arran de la seva intervenció en el Ple de l’Ajuntament de Vic, on es va aprovar la 
moció de suport a la Resolució del Parlament. 

Ha de quedar ben palès, que la investigació ve propiciada per la denuncia vil i covarda, com 
no pot ser d’altra manera, del feixisme existent en la nostra comarca i al qual encara no hem 
aconseguit eradicar totalment.

Dita intervenció, la d’en Joan, la faig absolutament meva assumint totes les conseqüències 
que d’ella se’n puguin derivar i aquí i avui vull reproduir en veu i nom propi, les paraules que, 
al Joan, li han suposat la investigació per part l’Audiència Nacional, i li demano al Sr. 
Secretari que la faci constar íntegra en l’acta.

“Estem en uns temps i vénen uns temps en què serà habitual anar més enllà de l’actual gàbia 
constitucional per tirar endavant tot aquest projecte col·lectiu.

La resolució del 9N va ser un pas importantíssim per l’alliberament nacional d’una part del 
nostre país: els Països Catalans.

El Parlament s’erigeix com a únic dipositari de la sobirania i com a expressió del poder 
constituent. Declara, així, que deixem de supeditar les decisions de les nostres institucions a 
les decisions de les institucions espanyoles, en particular a les decisions del Tribunal 
Constitucional, que considera mancat de legitimitat i competència. Desobediència, venim 
temps també reclamant-la. Nosaltres sempre hem dit que per fer la truita caldrà trencar els 
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ous, i aquesta declaració significa un clar pas endavant cap a la construcció de la república 
catalana.

Per això mateix aprofitem per exigir, a Junts pel Sí, que es prenguin molt seriosament la 
declaració i no la titllin simplement de declaració d’intencions.

Hem vist també que l’Audiència Nacional ha obert diligències a diferents ajuntaments que 
han aprovat aquesta mateixa moció. Des d’aquí volem mostrar i oferir tot el nostre suport als 
consistoris investigats per l’Audiència Nacional. Defensem el seu dret a la desobediència 
davant d’una institució il·legítima, anacrònica i hereva del Tribunal d’Ordre Públic 
franquista.

Considerem aquestes desobediències com els primers passos cap a la creació de la república 
catalana. En aquest sentit, nosaltres demanem a aquest consistori que en cas que aquestes 
diligències també arribin, una vegada aprovada aquesta moció, es neguin en rodó a aportar 
cap mena de documentació del Ple d’avui a l’Audiència Nacional. Aquest consistori no ha de 
respondre a les peticions o requeriments que arribin d’aquesta o d’altres institucions de 
l’Estat espanyol com a conseqüència de la votació de la moció de suport a la declaració de 
ruptura, perquè aquestes institucions ja no tenen cap mena d’autoritat sobre nosaltres, cap 
mena d’autoritat. És imprescindibles que s’actuï en aquest sentit. Hem deixat de ser súbdits 
per esdevenir lliures. I per esdevenir lliures hem de practicar la llibertat constantment.”

Fins aquí les paraules del company Joan Coma, com podeu comprovar, res que no considerem 
normal, no hi ha en cap moment cap incitació a la violència i al tumult, elements bàsics per 
considerar el tipus penal de sedició.

Així doncs tan sol queda una explicació plausible, l’atac del corrupte i esperpèntic Estat 
espanyol, contra el dret legítim d’un representat del poble a expressar la seva voluntat. Però el 
que no saben és que la voluntat i el compromís per assolir l’alliberament nacional i de classe, 
en nosaltres és absolutament determinant i res i ningú ens farà deixar de lluitar per assolir-lo.

“La independència, ni es pacta ni es concedeix, s’exerceix.”

Visca la terra lliure!”

L’alcalde intervé i manifesta que no entén que ho faci a títol personal, ja que forma part del 
grup polític municipal ARAJUNTS.

Víctor Barquer en discrepa.

Alfons Giol fa la intervenció literal següent:

“En relació a l’autoinculpació del Sr. Víctor Barquer i Cruz, regidor tercer del grup municipal 
d’ARAJUNTS per Centelles. 

Atesa la intervenció del Sr. alcalde en el sentit que no es pot admetre una posició personal 
d’un regidor que forma part d’un grup municipal i per tal d’aclarir la posició.
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- Reconèixer el gest valent que l’honora i ens honora atès que l’Ajuntament de Centelles 
també va aprovar una moció similar.

- Advertir el respecte del nostre grup vers l’actitud de fons que representa el gest del Sr. 
Barquer. (a propòsit de la diferència entre implicació i compromís).

- Assenyalar l’objectiu de les instàncies judicials espanyoles en voler trencar el moviment de 
compromís del món local català amb el seu procés de sobirania nacional per tal de dividir i 
acovardir unes instàncies, com les locals, cridades a tenir un protagonisme cabdal en el cas  
que el procés segueixi la seva marxa cap a un reconeixement de la independència de 
Catalunya.

- En aquest sentit el gest del Víctor és premonitori ens acara individualment, com a electes 
locals representants d’una voluntat majoritària a Centelles, a prendre al moment que resolgui 
cadascú i cadascuna un compromís nítid en una direcció semblant.

Moltes gràcies Víctor!”

Dolors Calm fa la intervenció literal següent:

“Seguint amb la nostra reivindicació de les comissions informatives per part dels regidors i 
sobre les seves competències, no podria faltar la del contracte de neteja. Com ja hem 
manifestat altres vegades ens preocupa el compliment del contracte de neteja, doncs és 
l’import més gran, després de la partida de personal del Pressupost municipal.

En cada Ple hem demanat explicacions de com està la inversió i els canvis a la deixalleria, i 
com es fa el seguiment del compliment del contracte, i qui el fa per part de l’Ajuntament?

La veritat és que un canvi en la neteja de carrers i papereres no es veu enlloc: els pipicans 
estan plens d’herba i molt bruts, en la recollida de trastos en algun carrer s’han recollit la 
meitat del material deixat, el canvi de contenidors verds tampoc sabem quins han canviat i 
amb quin criteri, per exemple el del carrer de Santiago Rusiñol fa més de 4 anys que està en 
un estat lamentable.

Creiem que podríem i ens preocupa estar davant d’un clar incompliment del contracte.”

Neus Verdaguer, regidora de Medi ambient, li respon que en la propera sessió plenària li 
respondrà a les preguntes que s’han fet. No obstant això, indica que els plecs de clàusules 
s’estan complint, amb la col·locació de nous contenidors i la millora de la deixalleria. 

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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