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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Número: 2016/1 
Caràcter: ordinària 
Data: 28 de gener de 2016  
Horari: de 21 a 22.30 h 
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 
Josep Arisa Argemí, regidor, PSC-CP 
Neus Verdaguer Paré, regidora, PSC-CP 
Antonio Castells Preseguer, regidor, PSC-CP 
Xavier Serra Mas, regidor, PSC-CP 
Alfons Giol i Amich, regidor, ARAJUNTS-AM 
Víctor Barquer i Cruz, regidor, ARAJUNTS-AM 
Margarita Prims i Damas, regidora, ARAJUNTS-AM 
Miquel Àngel Alabart i Saludes, regidor, ARAJUNTS-AM 
Rosa Puig i Moré, regidora, ARAJUNTS-AM 
Dolors Calm Morera, regidora, CiU 
 
 
Josep Lluís Bergés Collado, secretari general 
 

1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
(21 DE DESEMBRE DE 2015) 

El president obre la sessió i el secretari llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 
 
Pren la paraula Víctor Barquer, regidor d’ARAJUNTS-AM, i manifesta, en referència a 
l’acta, que hi hauria de constar la raó del sentit del vot de cadascun dels grups polítics en els 
diferents acords que s’adopten. Així mateix, destaca la decisió de l’equip de govern d’estudiar 
la possibilitat de filmar i gravar els plens. 
 
Seguidament es passa a la votació: 
 
I l’acta de la sessió de 21 de desembre de 2015 s’aprova per unanimitat. 
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2. APROVAR, SI ESCAU, DEFINITIVAMENT L’ESTUDI DE DETALL 
D’ORDENACIÓ DE VOLUMS D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR AL CARRER DE 
JOAN MARAGALL, 4 
 
La Junta de Govern Local, de 5 de novembre de 2015, va aprovar inicialment l’Estudi de 
detall d’ordenació de volums d’un habitatge unifamiliar al carrer de Joan Maragall, 4, 
promogut per Jordi Cid i Isabel Viñas. 
 
L’acord es va sotmetre a informació pública per un termini de vint dies mitjançant un anunci  
publicat al DOGC número 7000, de 18 de novembre de 2015; al BOP, de 23 de novembre de 
2015;  a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
Atès que durant el període d’exposició pública no s’han presentat al·legacions ni 
reclamacions. 
 
D’acord amb els articles 64, 65 i 66 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la legislació vigent en matèria d’urbanisme, aplicable en virtut de la 
Disposició transitòria 11a del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme, que estableixen la tramitació i aprovació dels estudis de detall. 
 
Atès que la competència per a l’aprovació definitiva dels estudis de detall correspon al Ple de 
l’Ajuntament, al ser un instrument d’ordenació complementari, en compliment de l’article 
22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 52.2 c) del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Ordenació del territori, de data 18 de 
gener de 2016. 
 
Pren la paraula Miquel Arisa, alcalde president i assenyala que es tracta de donar resposta 
urbanística en una zona del nucli urbà dins dels límits que marca el Pla General d’Ordenació 
Municipal. En concret, es tracta d’una reordenació de volums sense superar l’ocupació 
màxima permesa i de mantenir el caràcter de mitgera de l’edifici que hi ha. 
 
Margarita Prims, regidora d’ARAJUNTS-AM, pren la paraula i manifesta la seva conformitat 
amb l’expedient i demana l’informe emès per l’arquitecta municipal sobre l’expedient. 
 
Intervé l’alcalde i li respon que tot l’expedient està a la seva disposició. 
 
Pren la paraula Dolors Calm i fa la intervenció literal següent: 
 
“Donades les circumstàncies, es podria aprova, però no ho veiem del tot clar, doncs no sabem 
fins a quin punt s’han de saltar les normes urbanístiques i el que pot comportar no seguir-les. 
 
Que passa si hi ha algun veí que també ho vol fer? Quins arguments l’hi donarem? 
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Aprofitem per demanar que facin un nou POUM, que a més és una de les seves i nostres 
propostes electorals.” 
 
L'Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, la qual cosa suposa dotze vots 
favorables i una abstenció (de la representant de CiU Dolors Calm Morera) dels tretze 
membres que formen la corporació municipal, va adoptar l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar definitivament l’Estudi de detall d’ordenació de volums d’un habitatge 
unifamiliar al carrer de Joan Maragall, 4, promogut per Jordi Cid i Isabel Viñas. 
 
El Projecte consta de la documentació següent: una Memòria descriptiva i plànols. 
 
Segon. Sotmetre el Projecte de l’Estudi de detall a informació pública, mitjançant anuncis al 
BOP, al DOGC, a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
Tercer. Notificar l’acord als propietaris afectats i a altres persones interessades directament 
afectades. 
 
Quart.  Remetre el Projecte de l’Estudi de detall i de l’expedient administratiu, complets, a la 
Comissió d’Urbanisme per al seu coneixement i als efectes pertinents, en compliment de 
l’article 64.1 e) del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de 
la legislació vigent en matèria d’urbanisme, aplicable en virtut de la Disposició transitòria 
11a. del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 
 
3. APROVAR, SI ESCAU, DEROGAR L’ORDENANÇA MUNICIPAL DEL 
VOLUNTARIAT DE L’AJUNTAMENT DE CENTELLES 
 
El Ple de l’Ajuntament de 30 de gener de 2014 va aprovar definitivament l’Ordenança 
municipal del voluntariat de l’Ajuntament de Centelles. 
 
La Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme impossibilita 
que els ajuntaments puguin crear programes de voluntariat i per tant la seva regulació 
mitjançant una ordenança municipal i dóna un termini transitori de dos anys per a la seva 
regulació (Disposició transitòria segona). 
 
Els programes de voluntariat vinculats a una administració pública han de passar a ésser duts 
a terme, preferentment, en el marc d’una entitat privada sense afany de lucre amb dinàmica 
associativa o amb programes de voluntariat, d’acord amb el que estableix l’article 1 de la Llei 
25/2015 esmentada, sens perjudici de la col·laboració d’una administració pública en els 
termes del capítol III. 
 
El procediment per a la derogació d’una ordenança haurà de seguir els mateixos tràmits que 
per a la seva aprovació i establir un text normatiu que substitueixi el que és objecte de 
derogació, adoptant una norma derogatòria (expressa o tàcita) annexa al cos normatiu en 
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qüestió; o establir una simple disposició que faci constar la derogació d’una ordenança 
anterior, segons una norma simple derogatòria i aquest és el supòsit que tractem. 
 
Segons consta a l’expedient hi ha sol·licituds per formar part al registre de voluntariat. 
 
Segons l’informe del secretari de data 18 de gener de 2016. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’atenció a la persona, de data 19 de 
gener de 2016. 
 
Pren la paraula Josep Arisa, regidor d’Esports i indica que es tracta d’una derogació per 
imperatiu legal, sense perjudici que hi ha el termini d’un any per poder seguir igual. S’opta 
per derogar l’Ordenança per l’escassa participació de persones voluntàries i assenyala que  
l’estiu passat es van registrar sis persones per a un campus esportiu. 
 
Pren la paraula Miquel Àngel Alabart, regidor d’ARAJUNTS-AM i assenyala que els sembla 
bé la derogació de l’Ordenança, ja que ve imposada per Llei. No obstant això, indica que 
hauria d’existir el compromís previ de l’Ajuntament de fomentar i ajudar a totes les 
associacions que treballin en un futur amb el voluntariat i que ho requereixin. 
 
Josep Arisa intervé i li respon que encara no s’ha parlat amb totes les entitats, però es farà. En 
principi se’ls informarà de la derogació de l’Ordenança per plantejar, posteriorment, el 
compromís de l’Ajuntament de donar suport a les entitats. 
 
Intervé de nou Miquel Àngel Alabart i insisteix que caldria que el Ple adoptés el compromís 
esmentat. 
 
Josep Arisa intervé i respon que es reitera amb tot el que ha manifestat. No obstant això, 
indica que l’equip de govern pren el compromís demanat. 
 
Dolors Calm fa la intervenció literal següent: 
 
“Bé, aquí no acabem d’entendre aquesta pressa a derogar aquesta Ordenança, doncs tenim dos 
anys de marge i avui dia hi ha molta gent voluntària per estar en aquesta bossa. 
 
Amb dos anys poden passar moltes coses en aquest país, i creiem que amb una bossa de 
voluntaris es poden cobrir moltes necessitats. 
 
També volem remarcar que fa més d’un anys se’ns va dir que se’ns explicaria aquesta 
Ordenança en una comissió informativa, i resulta que ja la volen derogar sense que aquesta 
s’hagi portat a terme.” 
 
L'Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, la qual cosa suposa dotze vots 
favorables i una abstenció (de la representant de CiU Dolors Calm Morera) dels tretze 
membres que formen la corporació municipal, va adoptar els acords següents: 
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Primer. Derogar l’Ordenança municipal del voluntariat de l’Ajuntament de Centelles, que el 
Ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament el 30 de gener de 2014 i es va publicar al BOP 
el 17 de febrer de 2014. 
 
Segon. Deixar sense efecte les sol·licituds de formar part al Registre de voluntariat i 
comunicar-ho a les persones interessades. 
 
Tercer. Sotmetre a informació pública l’acord de derogació de l’Ordenança pel termini de 30 
dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, 
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al BOP, al DOGC, a un mitjà de 
comunicació escrita diària, a la pàgina web i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini 
d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions 
oficials esmentades. 
 
Quart. Disposar que si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el 
termini d’informació pública, s’entendrà definitivament elevat l’acord corresponent a 
l’aprovació inicial. 
 
Cinquè. Publicar al BOP l’acord de derogació de l’Ordenança, un cop aprovat definitivament. 
 
4. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 2015/157-1, 
SOBRE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL DEL PROJECTE DE TREBALL ALS 
BARRIS 
 
L’alcalde assenyala al secretari que llegeixi la Resolució de l’Alcaldia número 157-1 de l’any 
2015, cosa que fa tot seguit: 
 

“DECRET NÚMERO  2015/157-1 

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

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

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

Segons l’expedient BTB-033/15, els projectes aprovats objecte de subvenció, entre altres, són 
els següents 
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Denominació acció: Ocupació  Nombre de 
contractes 

Estat Atorgat 

Rehabilitació d’espais 
urbans i equipaments 
públics 

Peó  2 Aprovat 
parcial 

13.998,84 € 

Vista la selecció portada a terme per Promoció econòmica de l’Ajuntament de Centelles. 
 
Segons la disponibilitat de Kelsy Alexis Reyes Ramírez i Miguel Maranges Argemí 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 Kelsy Alexis Reyes Ramírez i Miguel Maranges Argemí, per a rehabilitar 
d’espais urbans i equipaments públics 
 
Segon. El contracte és per a la realització de serveis determinats i durarà del 30 de desembre 
de 2015 fins el 29 de juny de 2016. L’horari de treball serà de 26,25 hores setmanals, a temps 
parcial, prestades de dilluns a divendres i la retribució de 859,93 euros mensuals bruts. El 
salari es distribueix en els conceptes: salari base més part proporcional de les pagues extres. 
 
Tercer. Donar-la d'alta a la Seguretat Social, així com registrar-la a l'oficina de l'OTG. 
 
Quart. Que el contingut del decret es notifiqui a la persona interessada i de la part dispositiva 
se'n doni coneixent al Ple en la pròxima sessió que es faci i es publiqui al DOGC i al BOP.” 

Pren la paraula Xavier Serra, regidor de Promoció Econòmica i indica que es tracta de donar 
compte de la Resolució de l’Alcaldia sobre la contractació de dos peons; assenyala que la 
contractació es finança a través d’un Pla d’ocupació dins l’àmbit d’execució del Pla de Barris. 
 
Intervé Víctor Barquer i indica que estan d’acord amb els plans d’ocupació; però que aquests 
no s’haurien d’utilitzar amb la cobertura del Pla de Barris per portar a terme treballs propis 
d’una brigada municipal. En definitiva, que l’adscripció dels treballs a realitzar haurien de 
sorgir de l’execució del Pla de Barris. Tanmateix, assenyala que no els sembla bé que s’utilitzi 
la via d’urgència per a la contractació. 
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Intervé de nou Xavier Serra i indica que properament, a través d’un Pla d’ocupació, es 
contractarà un dinamitzador comercial i en aquest supòsit sí que es dóna resposta a l’execució 
del Pla de Barris.  
 
Víctor Barquer intervé i discrepa, i assenyala que s’hauria d’acreditar si aquest treball en 
concret està dins l’àmbit de les necessitat del Pla de Barris. 
 
Pren la paraula Josep Paré, 1r tinent d’alcalde i discrepa del que ha manifestat el regidor 
Víctor Barquer, en el sentit que els treballs assignats als dos peons sí que sorgeixen de les 
necessitats previstes al Pla de Barris. Indica que la sort d’aquest municipi és disposar del Pla, 
ja que permet canalitzar els plans d’ocupació per als treballs esmentats. 
 
Intervé de nou Víctor Barquer i en discrepa, i es remet al que ha manifestat anteriorment. 
 
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat. 
 
5. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DELS DECRETS DE L’ALCALDIA, 
ADJUNTA, DE 20 DE NOVEMBRE DE 2015 A 20 DE GENER DE 2016 
 
L’alcalde dóna compte, mitjançant relació succinta, prèviament distribuïda, de les resolucions 
adoptades per l’Alcaldia des de l’última sessió plenària ordinària, sens perjudici de la facultat 
de tots els regidors i les regidores 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. 
 
Pren la paraula Alfons Giol, portaveu del grup polític municipal ARAJUNTS-AM i en relació 
amb els decrets li criden l’atenció els que fan referència a la mesa de contractació i 
adjudicació del projecte de pavimentació de la calçada del carrer del Marquès de Peñaplata 
(decrets números 150/2015 i 3/2016), ja que el termini per a l’adjudicació de l’obra li sembla 
curt i opta per pensar que s’ha utilitzat el tràmit d’urgència. No obstant això, no dubta que el 
procediment de contractació ha estat el correcte. 
 
Intervé l’alcalde i li respon que l’expedient de contractació està a la seva disposició. 
 
Seguidament Dolors Calm fa la intervenció literal següent: 
 
“En referència als decrets: 
 
Decret núm. 116/2015,  
En què es remet documentació requerida al Jutjat d’instrucció 2 de Vic. 
 
Designar l’advocat Carlos Ribatallada Espasa en representació i defensa dels interessos 
municipals, designar la procuradora Maria Roser Margo Arxer i facultar-los pel que faci falta. 
 
Per què es contracten? En referència a quina demanda? 
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Decret 02/2016 
Suspendre el cobrament de les quotes d’urbanització de Sant pau a efectes del 5 de gener de 
2016. 
 
D’entrada haguéssim agraït molt que se’ns hagués convidat a una reunió i se’ns hagués 
explicat, tal com varen fer amb l’anterior sentència sobre Sant Pau. Però aquesta vegada no ha 
estat així, cosa que creiem que és una falta de transparència i dóna la sensació que quan les 
sentències els hi van a la banda donen explicacions, mentre que quan són en contra, no diuen 
res. 
 
Mirin, què volen que els diguem, creiem que és un error per la seva part, ja que la informació 
ens arriba tard o d’hora, i d’una manera més o menys parcial, depenent de si el contingut els 
és favorable o no. 
 
Dit això: 
Llegida la sentència tot i ser mesures cautelars, ens preocupa, però haurem d’esperar la 
sentència definitiva. 
 
Ja els hi hem dit moltes vegades, vostès han menystingut una part important dels veïns, 
perquè segons vostès la relació amb algun d’ells no ha estat correcta, però això no justifica 
menystenir a 28 propietaris. 
 
Vostès els han donat arguments no gestionant-t’ho correctament, i no han volgut escoltar-los 
ni informar-los. Això ha fet que s’arribi a on estem ara, amb uns veïns molt rebotats i amb una 
urbanització parada i sense cap gestió visible pels veïns, tot i haver pagat  1.261.637,96 euros, 
esperant sentència definitiva, que esperem sigui favorable, però que de moment preocupa i 
molt que això no acabi molt malament pels veïns de Sant Pau, per tots els Centellencs i per 
l’Ajuntament. 
 
Tres preguntes: 
 
Com és que no han pogut demostrar uns pagaments? 
 
A qui els han fet? 
 
Com és que en una declaració davant del Jutge es digui que les quotes eren voluntàries?” 
 
L’alcalde intervé i li respon que barreja les coses de forma errònia. Indica que no hi ha cap 
sentència, sinó que es tracta d’una mesura cautelar aprovada pel Jutjat número 2 de Vic 
després d’una querella penal contra l’Alcaldia. Indica que no se li pot negar el dret que té a 
defensar-se. Tanmateix, assenyala que tots els ingressos i els pagaments derivats de 
l’expedient són conseqüència del Projecte de reparcel·lació aprovat definitivament. En 
referència a la pregunta relativa al Decret número 116/2015, indica que ja se li donarà la 
informació requerida, encara que l’informa que no està a la relació, adjunta, per aquest Ple. 
També es creu que és necessari esmentar que la legalització de la urbanització de Sant Pau 
s’ha fet complint la normativa urbanística aplicable; actualment la legalització esmentada és 
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jurídicament correcta i recorda al grup municipal CiU que hi van votar a favor, pel que fa a 
l’aprovació del Pla parcial del Sector XV, Sant Pau. Per últim, assenyala que quan se’ls 
notifiqui la sentència del Tribunal Superior de Justícia relativa a la resolució de les 
al·legacions de la Comissió d’Urbanisme, després de l’incident de nul·litat i anul·lació de la 
seva pròpia sentència, s’actuarà en conseqüència. 
 
Intervé de nou Dolors Calm i indica que no posa en qüestió l’expedient, simplement demana 
explicacions de què està passant. 
 
6. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS 
 
Intervé Rosa Puig, regidora d’ARAJUNTS -AM i pregunta sobre el què es va tractar a la 
sessió del Ple de data 26 de novembre de 2015 en relació a la problemàtica de l’estació de 
trens al nostre municipi. Demana si se sap alguna cosa concreta sobre el problema i les seves 
solucions; si és així, que se’ls informi. 
 
L’alcalde li respon que s’ha estat treballant per trobar solucions i informa que demà té una 
reunió amb el Sr. González, responsable d’ADIF.  
 
Rosa Puig insisteix en si s’ha arribat a alguna conclusió i demana si es tracta amb 
responsables d’ADIF o rodalies. També es refereix a la plataforma de veïns constituïda per 
intentar solucionar el problema de l’estació i assenyala que, en la seva opinió, aquests es 
preocupen més que el propi Ajuntament. 
 
L’alcalde li respon que se està treballant el problema de l’estació, accessos a les vies, etc. amb 
responsables d’ADIF. 
 
Rosa Puig sol·licita que se’ls informi sobre els resultats obtinguts. 
 
L’alcalde li respon que quan hi hagi noticies se’ls informarà. 
 
Víctor Barquer intervé i es refereix a les mocions que el seu grup polític va presentar el 18 de 
novembre de 2015 per a la inclusió a l’ordre del dia i, si escau, la seva aprovació. Només es 
van incloure a l’ordre del dia  i es van aprovar les relatives als punts: 3.1 Proposta de Moció 
de suport al president Mas, l’exvicepresidenta Ortega i la consellera Rigau amb motiu de la 
seva imputació per l’organització del 9N i 3.2 Proposta de Moció al Ple de l’Ajuntament de 
Centelles en motiu del 75è aniversari de l’assassinat del president Lluís Companys i Jover, 
per la justícia universal i la memòria històrica, i no s’hi van incloure les relatives al punt 3.3 
Proposta de Moció de suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya i 3.4 Proposta 
de Moció sobre la sobirania fiscal de Catalunya, la qual cosa es va justificar en el fet que 
encara no s’havia format el govern autonòmic; Doncs, bé, ja tenim govern i pregunta si les 
referides mocions 3.3 i 3.4 s’inclouran a l’ordre del dia del Ple que hi ha previst per a finals de 
febrer. 
 
Josep Paré assenyala que ja es va informar a la Comissió de Portaveus de la intenció de 
l’equip de govern d’incloure a l’ordre del dia les mocions 3.3 i 3.4. Indica que la no inclusió 
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de les mocions es justifica perquè prèviament s’havien de demanar informes sobre les 
possibles conseqüències per a les persones votants. 
 
Víctor Barquer també es refereix a la moció presentada pel seu grup on es proposava que els 
membres de l’oposició i els veïns poguessin participar en l’elaboració del Pressupost, la qual 
va ser rebutjada i es pregunta si ara té cap sentit portar a terme una jornada pública on 
s’expliqui el Pressupost. Per últim, destaca que ara l’Ajuntament és més transparent. 
 
Alfons Giol prega que es convoquin les comissions informatives i de portaveus prèviament a 
la convocatòria del Ple i l’ordre del dia. D’aquesta manera es facilitarà el treball de l’oposició, 
tant en els dictàmens que es proposin com en la possibilitat d’introduir mocions. 
 
L’alcalde li respon que pot atendre la petició. 
 
Josep Paré discrepa en el sentit que l’oposició, a la Comissió de Portaveus, pot aprovar, 
rebutjar o introduir esmenes en els dictàmens que es proposen; així com presentar mocions. 
 
Alfons Giol intervé de nou i sol·licita que s’habiliti un local perquè el seu grup polític pugui 
desenvolupar el seu treball. Indica que ja es va demanar i no n’han rebut resposta. 
 
L’alcalde li respon que l’Ajuntament té limitacions pel que fa a espai. No obstant això, indica 
que el seu grup té dret a sol·licitar-ho i, per tant, s’haurà d’atendre la petició. 
 
Dolors calm fa la pregunta literal següent: 
 
“Com tenim el tema de l’accessibilitat de l’estació? 
Tenim compromisos ferms? 
 
Nosaltres voler fer una proposta: 
Ja que tot el consistori estem d’acord en què l’estació s’ha de fer accessible per a tothom, 
proposem que tots els grups polítics, conjuntament amb els de “quenoensfotineltren”, 
consensuem un document i que cada partit polític el porti al seu grup del parlament, perquè 
pressionin a qui correspongui per tal que l’estació sigui accessible a tothom.” 
 
L’alcalde li respon que hi esta d’acord. 
 
Miquel Àngel Alabart manifesta la preocupació sobre la reducció dels alumnat als nostres 
centres educatius, indica que pel curs vinent es preveu una reducció de 54 alumnes. Pregunta 
si hi ha un compromís de l’equip de govern de mantenir les línies educatives actuals 
independentment del número d’alumnes. 
 
Intervé Cristina Ciudad, regidora d’Educació i li respon que les línies educatives són 
competència de la Generalitat de Catalunya. No obstant això, assenyala que hi ha el 
compromís de mantenir les línies educatives independentment del número d’alumnes. 
 
Dolors calm fa la pregunta literal següent: 
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“Tots els temes de competència i de gestió municipal ens preocupen, doncs com a part 
integrant del Ple municipal, creiem que s’ha de portar un bon control i gestió de tot el que 
efecte al mateix. Tot i així, com ja saben, hi ha certs temes que ens preocupen i molt. 
 
Un d’aquests és el tema de la recollida i gestió de residus, així com la neteja viària, doncs s’hi 
destina un cost elevat del pressupost municipal (413.994,06 euros anuals), és un servei de 
vital importància pel municipi i també per raons ambientals. 
 
No entrarem en el procés de licitació i contractació dels serveis, però si que volem posar de 
manifest la nostra preocupació en dos aspectes importants: 
 
Primer de tot, i tal com ja els vàrem comentar en plens anteriors, ens preocupa el tipus de 
seguiment que es fa des de l’Ajuntament per tal de determinar el compliment de diferents 
clàusules del contracte. S’ha demanat que ens indiquin el sistema de control de qualitat que es 
porta; la periodicitat d’aquest; en quin format es presenten aquestes dades, entre altres. A la 
Condició F., del Plec que regula les clàusules administratives i tècniques de la contractació 
del servei de neteja viària i recollida de residus, s’estableix l’obligació de l’adjudicatari de 
lliurar un informe trimestral de totes les incidències, i entenem que aquest informe també ha 
de servir de memòria de la prestació del serveis i per tant, ha de permetre fer-ne el seguiment 
per part de l’Ajuntament. 
 
Doncs bé, ens consten diferents disconformitats en la prestació dels serveis contractats: 
 
- Substitució de contenidors danyats en menys d’una hora. 
- Neteja dels contenidors amb desinfectant un cop a la setmana. 
- Instal·lació de contenidors flexibles (big bags) a les zones de cases jardí per a la recollida de 
restes d’esporga. 
- Desinfecció dels pipi cans dos cops al mes. 
- Servei de recollida d’arbres de Nadal (n’hi ha un munt que encara esperen ser recollits, tot i 
que van estar al carrer durant els dies establerts de recollides, i hi ha cases que ni tan sols van 
rebre la notificació). 
- La gestió de la deixalleria municipal. Mirin, només com a exemple: en aquest punt tenim 
forces dubtes de la correcte gestió que se’n fa, doncs s’incompleixen diverses clàusules 
marcades a la condició D del Plec, on s’especifiquen els requeriments de la gestió de la 
Deixalleria. A tall d’exemple, 
 

 A l’apartat b) es descriu que entre altres, caldrà fer un pesatge dels materials 
d’entrada, completar el registre d’entrada (només es pren el nom de la persona 
i sense notificar-ho als usuaris, s’agafa el número de matrícula del vehicle); 

 A l’apartat d) es sol·licita presentar un informe de gestió trimestral amb 
registre d’entrades i sortides de materials. 

 A l’apartat e) es sol·licita presentar les dades anuals d’entrades de residus, 
nombre i tipologia d’usuaris, destinació dels residus amb els detalls de les 
quantitats, gestors autoritzats, et. 
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La meva pregunta és: com es poden elaborar aquests informes si quan es porta un residu 
només agafen el nom i la matrícula de la persona i no anoten ni la tipologia ni la quantitat de 
residus aportats? És més, hi ha residus que no es dipositen en contenidors, sinó que es fa 
directament a furgonetes. 
 
En fi, hi ha altres aspectes del servei de recollida i neteja que ens sembla que no es realitzen 
de la manera que es descriu en el Plec ni a les millores presentades en concurs. 
 
És per aquest motiu que sol·licitem de nou la documentació que acredita el seguiment del 
servei de recollida de residus i de neteja viària. Així mateix, per a garantir el millor 
funcionament dels serveis contractats, tal com es contempla a la mateixa condició F del Ple, 
comentada anteriorment, aprofitem per demanar que es realitzi una auditoria d’aquest servei 
per part d’una empresa externa a la prestadora del serveis i de l’Ajuntament. En aquest sentit, 
la Diputació de Barcelona ofereix aquest servei. 
 
En segon lloc, ens ha sorprès veure que en el pressupost de les festes de Cau de Bruixes i de 
Carnaval es destini una partida a neteja: 
 
- Cau de Bruixes: Presseguer 400 euros. 
- Rua Carnestoltes: Dins la partida de logística hi ha neteja presseguer i un altre concepte de 
neteja, entre muntatges que puja a 3.100 euros. 
 
A l’apartat e) de neteges de fires i festes de l’annex de condicions tècniques del Plec de 
clàusules administratives i condicions tècniques que ha de regir la contractació dels servei de 
neteja viària, recollida i transport de residus domèstics i gestió de la deixalleria, s’especifica 
que dins del contracte s’inclou la festa del Cau de Bruixes (apartat e.3) i la de Carnaval (e.4). 
Així doncs, a què corresponen aquests imports pressupostats? 
 
Esperem que se’ns lliuri els controls dels serveis descrits, no sigui que s’incorri en un 
incompliment de contracte.” 
 
L’alcalde li respon que s’està treballant amb la finalitat de donar compliment al contracte i al 
Plec. Indica que s’estan portant a terme reunions amb l’empresa adjudicatària i el tècnic 
municipal amb la finalitat de donar compliment al contracte i que s’han canviat les papereres; 
i en referència als contenidors diu que arribaran la propera setmana. En relació als 
pressupostos, de 400 euros del Cau de Bruixes i 3.100 euros de la rua del Carnaval, informa 
que no s’ha aprovat cap factura i que abans de fer cap pagament es vigilaran les obligacions 
del contractista segons el Plec. 
 
Dolors Calm demana que se’ls doni la informació del compliment del contracte i seguidament 
fa la pregunta literal següent: 
 
“El nostre grup ha demanat en moltes ocasions que cada regidoria ens fes un informe del què 
fan i del que pensen fer, així com dels costos que suposen, per exemple l’Escola Bressol, la 
qual representa una partida important del pressupost i que no sabem quants alumnes tenen, 
quins problemes de gestió hi ha, etc. 
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Una comissió que fa temps que també reclamen, és més informació sobre les companyies 
elèctriques, ja que és un tema que ens preocupa i molt. 
 
En el Ple dels pressupostos, ja els varem dir que no podíem aprovar-los. Un dels motius era 
que no ens facilitaven el tancament provisional de les dues companyies, ni sabíem quin volum 
de rebuts impagats tenien, ni com ho gestionaven. 
 
També ens crida molt l’atenció que a les dues companyies elèctriques hi hagi més empleats 
d’oficina (8) que instal·ladors de carrer (5), i més tenint en compte que repetidament hi ha 
errors i endarreriments en la facturació. 
 
Per altra banda, la persona que sembla que és la responsable de portar la part de la gestió de 
gerència es jubila a l’abril. Igual que no sabem per quin conducte es porten a terme les 
contractacions. 
 
Ens preocupa, que després d’1 any de signar un contracte sense consultar a l’oposició (ja que 
ens en varem assabentar per la premsa) amb la cooperativa de Crivillente per aconseguir un 
marge superior en la compra d’electricitat, on suposadament el benefici havia d’ésser de 
300.000 euros a l’any, encara no sabem com està tot plegat. Els demanem que ens informin i 
ens donis comptes d’això, doncs és un exercici de transparència. 
 
Aquest prec no es solament per les companyies elèctriques, sinó per totes les regidories. 
 
Demanaríem un informe, que ens el passessin i que a posteriori ens poguéssim assentar a 
parlar de tot plegat. 
 
Si que és veritat que tenim el compromís del Sr. Josep Arisa de fer comissions, esperem que 
siguin en ferm i aviat.” 
   
L’alcalde li respon que d’errors n’hi ha a tot arreu; s’ha de tenir en compte que es gestionen 
més de 5.000 rebuts. Respecte a la diferència del nombre de personal de l’oficina i dels 
serveis exteriors de les empreses elèctriques és comprensible, ja que en l’àmbit administratiu 
s’ha multiplicat el treball per les demandes d’informació constants, a diferència del personal 
exterior on s’han introduït noves tecnologies que no requereixen tant personal. 
 
Dolors Calm fa la pregunta literal següent: 
 
“Setmanalment estan entrant lladres a diferents habitatges de Centelles, fins a 5 en 8 dies. En 
algun hi havia persones a dins, sense arribar a cap conseqüència, i en algun més d’una vegada. 
 
És preocupant, i tot hi que som conscients que passa en altres poblacions, voldríem saber que 
hi pensen fer i quines mesures estan prenent, ja que amb l’actual plantilla de vigilants 
municipals tenim molts dubtes que es puguin aplicar mesures. 
 
Tenim conveni amb mossos d’esquadra com tenen altres ajuntaments? Tenim previst fer 
quelcom al respecte?” 
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Antoni Castells, regidor de Qualitat Urbana i Mobilitat, respon que és un fet l’increment de 
robatoris en domicilis de la nostra comarca. Indica que es tracta d’una competència dels 
Mossos d’Esquadra i que des de la corporació es limiten a col·laborar. 
 
Dolors Calm posa l’exemple del municipi de Seva, on els robatoris han provocat que 
s’incrementin les mesures de seguretat. 
 
Antoni Castells li respon que Seva té menys personal que Centelles; però, al contrari, el 
municipi és més extens, la qual cosa fa que els mossos hi intervinguin més. 
 
Dolors Calm fa la pregunta literal següent: 
 
“Volem fer referència a l’ordenança de tinença de gossos. En diferents ocasions i, no fa pas 
gaire, hi ha hagut casos de mossegades de gossos (concretament el dia 16 de gener aquí a 
Centelles en la zona de la plaça de l’Electre) per incomplir la ordenança. 
 
El redactat d’aquesta diu: 
 
Hem de treure el nostre animal a passejar sempre degudament lligat. 
 
- Hauran de circular amb morrió tots aquells gossos la perillositat dels quals sigui 
raonablement previsible, d’acord amb la seva naturalesa i les seves característiques. 
L’autoritat municipal podrà ordenar l’ús de morrió quan les circumstàncies no canviïn. 
 
- No hem de deixar que l’animal entrin als parcs d’atraccions infantils, patis de les escoles i 
qualsevol indret que freqüentin els infants, ja que les femtes poden ser un motiu, per 
contraure malalties. 
 
- És obligació del/de la propietari/ària de l’animal recollir els excrements amb una bossa i 
dipositar-la, lligada, a una paperera o a la galleda d’escombraries. 
 
L’ordenança municipal sobre la tinença d’animals domèstics de companyia en l’article 13 diu 
que: embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o esbarjo dels ciutadans, 
amb deposicions fecals dels gossos i dels gats es considera una falta greu. 
 
Val a dir que sembla que no es compleix en cap sentit. 
 
La nostra pregunta va dirigida al regidor responsable. Quantes multes s’ha posat per 
incompliment d’aquesta ordenança?” 
 
Antoni Castells respon que s’han posat dues multes; és a dir molt poques. Indica que és un 
tema molt problemàtic, ja que les persones que passegen gossos estan convençudes que ho fan 
correctament. És un tema més de conscienciació que de sanció. 
 



 

 
 
 

 

15 
 

Ajuntament  
de Centelles 

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

 

Dolors Calm en discrepa i assenyala que s’hauria de fer complir l’ordenança. Tot seguit fa la 
pregunta literal següent: 
 
“El nostre grup ha estat sempre pendent de portar el control de les analítiques que es fan a 
l’aigua de boca, en algun que altre Ple ja hem posat de manifest la gran diferència que hi ha 
entre la data de recull de la mostra, l’entrada a l’Ajuntament i la revisió per la junta de govern, 
en algun cas era de fins a 89 dies. 
 
Fa mesos que estem reclamant les analítiques i tenim problemes per tenir les de juny – juliol – 
agost i setembre. Suposem que s’han fet, però no ho podem constatar. 
 
La sensació que tenim es que no es controla el tema ni que hi hagi algú responsable de 
demanar-les, quan aquestes tarden una mica, o sigui que si arriben bé i sinó ningú les troba a 
faltar. 
 
L’any 2008 es va tenir un problema molt greu amb el pou de Can Buenos, que en el seu 
moment no és va aclarir de qui era la responsabilitat, si que des de les hores s’està tractant el 
pou perquè està infectat, per tant ens sembla prou important com perquè es tingui un circuit de 
control per què les analítiques arriben a la data que toca i un responsable ho controli, per què 
amb aquests desfases de dates, es pot haver produït molt de mal a la salut dels centellencs o 
centellenques. 
 
La nostra petició és que nombrin un o una responsable de rebre en un temps prudencial les 
analítiques, es comprovi els llocs de recollida, perquè a Can Buenos no es fa mensual i que es 
reclami si no es reben.” 
 
L’alcalde li respon que és responsabilitat de l’empresa concessionària del servei, SOREA, SA, 
la qual compleix amb el servei i totes les analítiques passen per la Junta de Govern Local i 
estan a la seva disposició. 
 
Dolors Calm diu que caldria exigir a l’empresa concessionària que no presenti  les analítiques 
amb retard. 
 
Dolors Calm fa la pregunta literal següent: 
 
“Com tenim el tema de l’interventor? Per quant en tindrem?” 
 
L’alcalde informa que hi ha hagut tres persones habilitades pel càrrec interessades en el lloc 
de treball, però que al final han desistit. Indica que s’estan preparant les bases pel concurs 
ordinari per a la provisió del lloc de treball. 
 
Dolors Calm fa la pregunta literal següent: 
 
“Tenen entrada una instància, sobre la problemàtica que ocasionen els cotxes que passen pel 
carrer del Fitó. 
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Instància no contestada. Nosaltres creiem que el què proposa la instància és força assenyat, 
però com a mínim s’hauria d’estudiar reduir la velocitat dels cotxes en aquest punt, i en 
l’encreuament del carrer de Sant Josep amb la roda de les Coromines i mirar que els decibels 
baixin. 
 
Per una altra banda, també demanaríem que es controlés la rotonda de la plaça de l’Ildefons 
Cerdà, ja que els cotxes que surten de l’avinguda dels Esports sembla que tinguin la 
preferència i molts entres sense mirar res més i algun dia lamentarem algun accident greu.” 
 
Antoni Castells li respon que en realitat es tracta de la problemàtica d’un veí i no de la resta 
del veïnat. Diu que ell és de l’opinió que si s’introdueixen canvis a la zona encara serà pitjor i 
entenen que és encertat com està regulat. 
 
Dolors Calm fa la pregunta literal següent: 
 
“Agrairíem que les comissions de govern se’ns enviïn al dia.” 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
El secretari         Vist i plau 
         L’alcalde 
 
 
 
 
 
 
 


