
ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE 
 
Identificació de la sessió 
 
Número: 2016/2 
Caràcter: extraordinària 
Data: 3 de març de 2016 
Horari: de 21 a 21.50 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 
 
Pren la paraula Miquel Arisa, alcalde president i abans de començar la sessió i amb motiu de 
la mort sobtada de la senyora Muriel Casals i Couturier proposa al consistori que es faci un 
minut de silenci en el seu record i que es comuniqui a Òmnium Cultural. 
  
1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (28 
DE GENER DE 2016) 

El president obre la sessió  i el secretari llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
que s’aprova per majoria absoluta, amb el vot en contra (dels representants d’ARAJUNTS-
AM: Alfons Giol i Amich, Víctor Barquer i Cruz, Miquel Àngel Alabart i Saludes, Rosa 
Puig i Moré i Margarita Prims i Damas)  
 
Pren la paraula Miquel Àngel Alabart, regidor d’ARAJUNTS-AM i indica que no estan  
d’acord amb la transcripció d’alguns aspectes de les seves intervencions. En concret, 
respecte a la derogació de l’Ordenança del voluntariat assenyala que el seu grup no hi està 
a favor, a no ser que l’equip de govern assumeixi el compromís d’elaborar un pla de 
col·laboració. També indica que el regidor Víctor Barquer no va manifestar que 
l’Ajuntament fos més transparent, sinó el contrari i que no es va dir que s’estudiaria la 
possibilitat de filmar i gravar els plens, sinó que es portaria a terme. 



 
Intervé Josep Arisa, regidor d’Esports i discrepa del compromís d’assumir el pla esmentat i 
pel contrari indica que sí que va assumir el compromís de col·laboració amb les entitats 
interessades en el voluntariat tal i com consta en acta. 
 
Josep Paré intervé i manifesta que el secretari transcriu i resumeix les diferents 
deliberacions i assenyala que, tal i com ell ha manifestat, si vol que consti en acta la 
literalitat de les intervencions cal que les lliuri al final de la sessió. 
 
Intervé de nou Miquel Àngel Alabart i justifica que el seu grup no aprovi l’acta per la 
manca de gravació de la sessió. 
 
2. APROVAR, SI ESCAU, PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR XVII LA GAVARRA 
 
Per Decret de l’Alcaldia número 2015/153, de 18 de desembre de 2015, es va aprovar 
inicialment la modificació puntual del Pla parcial urbanístic del sector XVII La Gavarra, 
presentada per Francisco Tillé Carbó, en representació d’Inoxlaser, SL i elaborada per 
l’arquitecte Riccardo Mero. 
 
Durant el termini d'exposició al públic, mitjançant anuncis  al BOP, de 4 de gener de 2016; al 
DOGC número 7030, de 4 de gener de 2016; al diari el 9Nou, de 18 de gener de 2016; a la pàgina 
web i al tauler d'anuncis de l’Ajuntament, no s'han presentat al·legacions ni reclamacions. 
 
D’acord amb l’article 85 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer; els articles 22.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. 
 
És procedent, portar a terme l'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla parcial 
proposat. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’ordenació de territori, de data 22 
de febrer de 2016. 
 
L’alcalde intervé i fa referència al que va manifestar a la Comissió informativa en relació a 
aquest tema i reitera i afegeix que està satisfet que l’empresa que promou la modificació de 
planejament segueixi al municipi, ja que la modificació fa possible la seva ampliació i que 
continuï l’activitat al municipi. 
 
Pren la paraula Margarita Prims, regidora d’ARAJUNTS-AM i pregunta si la desaparició 
d’un tram de terreny públic provocada per la modificació del Pla Parcial ha estat 
compensada a  l’Ajuntament. 
 
L’alcalde intervé i li respon que com a conseqüència de les explicacions donades a la 
Comissió informativa no s’ha entès bé l’expedient, ja que l’ampliació de la indústria es fa 
en terreny privat i no afecta terreny públic. 
 



Pren la paraula Dolors Calm i fa la intervenció literal següent: 
 
“En aquesta actuació, estem d’acord. 
 
El que si volíem aprofitar l’ocasió, com hem fet moltes vegades, en que comencin el 
procés per fer un NOU POUM, el que tenim és de l’any 1983, fa 33 anys¡¡ S’han anat fent 
amb modificacions puntuals i parcials, però a arribat el moment que Centelles ha de saber 
que vol ser en el futur i quin tipus de poble volem i com l’endrecem, tant amb polígons 
industrials, per decidir quin tipus d’empresa volem i de quin mida, com volem el comerç, 
com planifiquem els equipaments, les instal·lacions esportives, les zones verdes, etc. Una 
prova és que ara volen plantejar fer un pla parcial al vapor¡¡ aquestes naus ja fa molt de 
temps que no tenen activitat, han desaprofitat aquests anys de crisi que hi ha hagut poca 
activitat constructora i era l’hora de desenvolupar el POUM nou¡¡ 
 
Ja sabem que això comporta molta feina i molts mals de caps, que no és fàcil, però s’ha de 
fer¡¡ això ho ha de propiciar l’equip de govern. Nosaltres estarem sempre disposats a 
ajudar o el que calgui si les coses es fan ben fetes.” 
 
L’alcalde li respon que aquestes modificacions també serien necessàries amb un nou 
planejament adaptat a la normativa urbanística vigent. 
 
Dolors Calm intervé de nou i es reitera en la necessitat d’elaborar i tramitar un nou 
planejament general per al municipi. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, va adoptar els següents acords: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla parcial urbanístic del 
sector XVII La Gavarra, presentada per Francisco Tillé Carbó, en representació 
d’Inoxlaser, SL i elaborada per l’arquitecte Riccardo Mero. 
 
Segon. Enviar l'expedient complet de la modificació puntual del pla parcial urbanístic a la 
Comissió d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat que es resolgui 
sobre la seva aprovació definitiva. 
 
3. APROVAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA DE MOCIÓ DE SUPORT A LA 
RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 
 
L’alcalde intervé i li dóna la paraula al regidor Josep Arisa perquè llegeixi la Moció. 
 
Alfons Giol, portaveu del grup polític municipal ARAJUNTS-AM, interromp la 
intervenció de Josep Arisa i li indica que prèviament hauria de dir per què es proposa 
aprovar la Moció. 
 
Josep Arisa intervé i assenyala que és més que suficient llegir la Moció proposada per 
l’Associació de Municipis per la Independència i per l’Associació Catalana de Municipis i 
tot seguit aprovar-la. 
 



Intervé Alfons Giol i en discrepa. Tanmateix emfatitza sobre la importància del tema, en el 
sentit que el seu grup polític municipal sí que veu la necessitat de donar una sèrie 
d’explicacions sobre el perquè de la Moció. 
 
Seguidament Josep Arisa, regidor d’esports i Procés Nacional, llegeix la Moció proposada 
per l’AMI i l’ACM, amb el contingut literal següent: 

“El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va aprovar 
la següent  

RESOLUCIÓ 

“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les 
passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de les 
forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent i 
en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per l’obertura d’un procés 
constituent no subordinat. 

Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació d’un 
estat català independent en forma de república. 

Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà, 
participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució 
catalana.  

Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries 
per fer efectives aquestes declaracions. 

Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de 
trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda 
pública. 

Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del 
poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de 
l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en 
particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de 
competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres sentències. 

Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir aquest 
procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva, sostinguda 
i pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi en una 
participació oberta, activa i integradora. 

Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les normes 
o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets 



fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les institucions de l’Estat 
espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta resolució. 

Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de fer 
efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de 
república i acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del 
conjunt de la comunitat internacional. 

Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets fonamentals 
afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol. 

1. Pobresa energètica 

Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als 
subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar la 
pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures 
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, 
de manera que es garanteixi el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua 
potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc 
d’exclusió residencial, mentre duri aquesta situació. 

2. Habitatge 

Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge 
digne, el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que 
regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el 
futur govern ha de garantir que en processo de desnonament de l’habitatge habitual 
que afectin persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial es 
compleixi, per a poder fer efectiu el desnonament, el principi de reallotjament 
adequat de les persones i unitats familiars afectades. 

Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions 
normatives que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com 
és el cas del reglament de funcionament de les meses de valoració per a 
l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials i 
per a altres casos de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya. 

3. Sanitat 

En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal 
a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut 
(CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot 
quedar exclosa per raó d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària 
del Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consta o no en el padró. 
Així mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència farmacèutica per 
motius econòmics. 



D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a 
terme nous concurso per a la gestió de centres d’atenció primària. 

4. Educació 

El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra 
bona part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de 
la qualitat educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta 
impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, 
s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a 
les competències que corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al 
model educatiu català determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als 
consensos obtinguts pels conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb 
aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria 
d’educació per la plena vigència i el respecte de les competències establertes en 
favor de les administracions catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts pel 
conjunt de la comunitat educativa. 

5. Garantia de les llibertats públiques 

El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra 
alguns articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, 
recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, 
avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els 
preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals 
emparats per textos internacionals com la Declaració universal dels drets humans o 
el e Conveni europeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal 
Europeu dels Drets Humans. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha 
de vetllar en la seva actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena 
vigència i el respecte dels drets fonamentals esmentats. 

6. Administracions locals 

Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals 
catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les 
eines de suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de 
l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en 
desplegament de l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la limitació de 
competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a l’obligació de la 
priorització de l’activitat econòmica privada.  

7. Refugiats 

A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, 
el futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les 
Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil 



al màxim nombre de persones refugiades, més enllà de les decisions adoptades en 
aquest àmbit pel Govern espanyol. 

8. Dret a l’avortament 

En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la 
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 

9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute 

Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur 
govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la 
càrrega del deute en el conjunt de la despesa. 

Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els 
finançaments estructurats, separant els pagaments que compensen un servei 
(inversió i manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu 
respecte als tipus d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur 
govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes 
estructurats, transformant l’amortització de les inversions en finançament ordinari 
mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu del capital. 

Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la 
Generalitat que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar 
acompanyada d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que 
permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la urgència 
social ha esdevingut la màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada 
en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de programes 
han d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc social. 

Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur 
govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris. 

Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els 
responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del 
pagament dels interessos amb finalitats socials.” 

En sentència dictada el 2 de desembre de 2015, amb una celeritat històrica, el Tribunal 
Constitucional va resoldre el recurs interposat per Govern espanyol, estimant-lo i declarant 
la inconstitucionalitat i la nul·litat d’aquesta resolució. 

Malgrat els Ajuntaments no tinguin competència directa en relació al contingut de la 
Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, sí que poden efectuar una declaració política 
de suport a l’esmentada resolució, amb consciència de la seva nul·la incidència jurídica, 
però sí com a constatació d’una aspiració democràtica d’una part important de la població 
de Catalunya. 

Atesos aquests fets, els grups municipals d’aquesta corporació, proposen al Ple de 
l’Ajuntament de Centelles l’adopció dels següents acords: 



Primer. Manifestar el ple suport de l’Ajuntament de Centelles a la resolució 1/XI del 
Parlament de Catalunya, com expressió de la voluntat d’una part majoritària de la població 
del municipi.  

Segon. Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al 
president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència 
(AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).” 
 
Segons l’informe desfavorable del secretari, de data 19 de febrer de 2016, sobre la Moció 
proposada pel grup polític ARAJUNTS-AM, la qual no és objecte d’aprovació i s’opta per 
la Moció proposada per l’AMI i l’ACM i que en opinió del secretari no difereix en el fons, 
ja que en la seva part expositiva es manifesta el caràcter de declaració política i no jurídica 
–d’acord amb informe del secretari de 2 de març de 2016-  el reconeixement a la falta de 
competència dels ajuntaments i en la part dispositiva s’elimina la paraula adhesió i es 
manté la de suport.  
 
Intervé Alfons Giol i seguidament llegeix literalment l’escrit següent: 
 
“1.- Una declaració d’enorme transcendència pel moment polític que viu el País i que 
suposa una declaració en favor de construir un País nou; sobre unes altres bases. 
 
2.- Una declaració d’enorme transcendència també per l’administració local de Catalunya. 
Reconeix per primera vegada, en una declaració institucional de màxima transcendència, la 
necessitat de desvincular els ajuntaments catalans de la normativa estatal que els limita les 
competències i la gestió. 
 
3.- Per tant el suport del món local català aquesta declaració ha esdevingut un acte 
d’enorme transcendència també. Cal distingir entre actes de contingut jurídic i actes de 
contingut polític i estem davant d’una declaració d contingut polític. 
 
4.- La política serveix per transformar la realitat i nosaltres ens sentim part d’un moviment 
que en aquest País s’ha posat en marxa per fer-ho construint una realitat política nova (un  
País nou) per això saludem que s’hi sumi com més gent millor. També l’equip de govern 
de l’ajuntament de Centelles que ja ha fet actes concrets en el mateix sentit com ara 
l’entrada a l’AMI. Tanmateix no n’hi ha prou i per això hi vm posar l’èmfasi i a les 
eleccions municipals on aquest va ser un tema cabdal. 
 
5.- La política ha de ser un exercici de valors. Un d’ells és la flexibilitat, l’altra el de la 
coherència. Celebrem que el grup municipal del PSC de Centelles actuï amb flexibilitat a 
l’hora de revisar les seves posicions, celebrem que la gent canviï els seus plantejaments per 
acostar-se al que vol la seva gent. Ací cal tenir en compte l’evolució del vot 
independentista a Centelles que té el seu moment àlgid a les eleccions al Parlament de 
Catalunya del 2015: 3.383 persones enfront els 366 vots obtinguts pel PSC, el seu resultat 
més pobre. Però és que el vot independentista de Centelles té una xifra incontestable en 
favor de  la independència, més enllà dels partits polítics, i són les 3271 persones que van 
votar  si/si a la consulta el 9 de novembre del 2014 enfront a les 146 que van votar si/no i 
les 57 del NO. 



 
Si el PSC de Centelles és intel·ligent – i no dubtem que ho és – sap que gran part el seu 
electorat no conflueix amb els plantejaments de l’aparell del seu partit en coherència amb 
els plantejaments del PSOE a nivell estatal. És lògic doncs que es posi al costat de al gent 
de Centelles i cada cop aposti més clarament pels plantejaments per la independència. 
 
6.- El paper del PSC en el procés ha estat tebi. Hi ha primat la seva dependència del PSOE 
en detriment d’una posició que hauria estat clau pel procés i era mantenir el tremp que el 
va portar a postular un nou Estatut de Catalunya que després el seus propis companys van 
retallar. El PSC té el problema de triar entre els anhels del País i l’estratègia de poder del 
PSOE a l’estat espanyol. El valor de la pedagogia que hauria pogut fer el PSC entre el seu 
electorat hauria estat clau i per això ara cada cop té més un paper residual. 
 
El valor de la coherència:  si el PSC de Centelles vol ser coherent amb el que vota hauria 
d’assumir revisar els seus plantejaments respecte a l’estratègia del PSC a nivell nacional 
i,en tot cas, influir en els seus companys perquè també canviïn. 
 
7.- No ho diem amb ironia, ho diem amb ganes de sumar: celebrem el canvi d’actitud del 
PSC  Centelles perquè venen temps on el món local s’haurà de posicionar i estem molt 
contents d’anar junts en això. Que l’ajuntament assumeixi amb l’evidència de la unanimitat 
de tos els seus membres una acció de suport a una declaració que insta al Govern de 
Catalunya a posar en marxa els mecanismes per assolir una república catalana democràtic i 
independent, ens sembla d’una enorme coherència amb la gent de Centelles que gairebé de 
forma unànime així ho han manifestat. 
 
Però la coherència no es demostra només en clau externa respecte del PSC sinó en clau 
interna respecte dels actes i gestos que es proposen des de l’ajuntament de Centelles: minut 
de silenci per Muriel i, sobretot, moció per la sobirania fiscal.  
 
La transformació demana no solament de declaracions sinó de gestos concrets. Gestos que 
ens comprometin i que determinin la nostra acció. Seguirem ací insistint en que confluïm 
cada cop més en aquests gestos perquè voldrà dir que anem canviant i aquest era un dels 
lemes que ARAJUNTS va posar sobre la taula quan es va presentar a les eleccions 
municipals. Moltes gràcies.” 
 
Josep Arisa intervé i manifesta que no està d’acord sobre el que s’ha manifestat envers el 
seu grup polític i sembla que el que es proposa és que cada grup expliqui les seves raons i 
el que s’ha fet és pressuposar les del grup municipal de l’equip de govern i referir-se també 
a les  d’ARAJUNTS. Indica que el seu grup no és més independentista que el de l’equip de 
govern, per molt que insisteixin. Assenyala que l’equip de govern proposa aprovar la 
Moció una vegada constituït el govern català, complint amb el seu compromís. 
 
Pren la paraula Josep Paré, regidor d’Hisenda i lliura un escrit de la seva intervenció al 
secretari amb el contingut literal següent: 
 
“Sr. Giol, no ser si diu veritats o mentides, però acostuma a faltar a la realitat. 
 



Vostè no ens ha de dir que hem de fer. Donar suport unànime a la Moció és la millor 
manera d’expressar el que pensem sobre el procés. Vull recordar-li que aprovem la última 
edició de la Moció proposada per l’AMI i l’ACM, la qual recorda no té cap efecte jurídic, 
sinó és tant sols una declaració política. Li faig aquest recordatori, ja que vostès van tenir 
interès en no aprovar la seva Moció. Indica que el PSC és rigorós amb la gestió pública i 
amb la pluralitat i el compromís dels municipis. I per cert, a diferència de vostès no 
amaguem les sigles. Finalment, facin autocrítica de perquè a nivell local no han tingut tots 
els vots nacionalistes que els hagués permès fer altres coses.” 
 
Seguidament Alfons Giol i Víctor Barquer discrepen sobre l’última afirmació, ja que el seu 
grup és una coalició de partits de tothom coneguda. 
 
Josep Arisa intervé de nou i es reitera amb el que ha manifestat anteriorment, en el sentit 
que el seu grup polític està a favor del dret a decidir del poble i ho ve demostrant des de fa 
molt temps. 
 
Intervé Dolors Calm i manifesta que està a favor de la Moció i agraeix el suport unànime 
de tots els grups polítics. 
 
Intervé de nou Alfons Giol i replica la intervenció de Josep Paré, en el sentit que el PSC no 
té sensibilitat cap el procés, ja que ha de tenir una postura diferent en l’àmbit nacional. 
 
Josep Paré intervé i manifesta que això no és cert. Assenyala que el que és important és 
que la Moció l’aproven conjuntament tots els grups polítics municipals. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, aprova la Moció en la seva integritat. 
 
4. APROVAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA DE MOCIÓ SOBRE LA SOBIRANIA 
FISCAL DE CATALUNYA 
 
Intervé Josep Arisa i manifesta que, tal com va avançar a la Comissió de Portaveus, l’equip 
de govern no aprovarà la Moció proposada pel grup polític municipal ARAJUNTS-AM 
denominada Moció sobre la sobirania fiscal a Catalunya, ja que l’aprovació podria implicar 
problemes pel funcionament fiscal de l’Ajuntament i també implicar responsabilitats al 
personal que està al seu servei. 
 
Alfons Giol intervé i indica que la Moció penja de l’altra i no acaba d’entendre per quin 
motiu no es tira endavant quan l’equip de govern està a favor del 9N. 
 
Segons l’informe desfavorable del secretari de data 19 de febrer de 2016. 
 
Víctor Barquer intervé i llegeix literalment l’escrit següent: 
 
“Defensa Sobirania fiscal 
 
Amb aquesta moció pretenem donar una via de sortida a l’asfixia econòmica que pateix , 
actualment, el govern i els ajuntaments del nostre país. Denunciem la politització de les 



decisions econòmiques que l’estat espanyol porta a terme de forma sistemàtica i amb 
absoluta premeditació, dirigides a fer fracassar el procés que el poble de Catalunya ha 
emprés cara a l’assoliment de la republicà democràtica catalana, intentant, de forma més 
que evident la recentralizació de la gestió publica. 
 
Així doncs el moment polític actual ens fa donar un pas endavant per tal de posar en marxa 
tots aquells instruments que ens permetin gestionar el màxim de recursos propis, per tal de 
fer fracassar d’aquesta manera la seva estratègia basada en el xantatge i en l’espoli 
sistemàtic. 
 
Per la qual cosa demanen, exigim, que aquest Ajuntament, es posicioni de forma clara 
davant d’aquest fet.  
 
I al fer-ho no es qüestiona, en cap moment, la legalitat reconeguda en matèria fiscal i que 
l’EAC en el seu article 204, deixa ben clar a l’afirmar, que es tracta duna matèria de 
competència estatal. Ara be,  el que proposem, és quelcom de diferent ja que es tracta d’un 
procediment de pagament dels impostos (IVA e IRPF), consistent en l’enviament de la 
documentació corresponent a AEAT  a través de la plataforma electrònica habilitada en 
Internet per això, tan sol cal modificar la forma de pagament , la qual, reconeguda per la 
pròpia administració es pot fer via domiciliació bancària.  
 
Un altra element important es a qui li correspon l’ordenant del pagament, i aquí 
l’ordenament jurídic és prou es clar, al considerar que es tracta d’una operació comptable, 
la qual reflecteix l'acte en virtut del qual l'ordenador de pagaments, basant-se en una 
obligació reconeguda i liquidada, expedeix i autoritza la corresponent ordre de pagament 
contra la tresoreria de l'entitat. D’acord amb l’article 21.1.f de la Llei de bases de règim 
local 7/1985, correspon aquesta competència a l’alcalde, és doncs una opció política. 
 
Certament el pagament ha d’efectuar-se a favor del Tesoro Público però la normativa 
tributària admet diverses formes d’efectuar el pagament, i una d’aquestes formes és la 
domiciliació bancària.  
 
Per tant estem davant d’uns pagaments que es fan amb la modalitat de domiciliació 
bancària i que estan previstos als modelatges tant de l’IVA com de l’IRPF on hi ha les 
caselles corresponents per a poder indicar el compte bancari de càrrec de l’import que s’ha 
de satisfer a l’erari públic. En conseqüència la domiciliació bancària està regulada i 
acceptada per l’AEAT. 
 
Així doncs: 
 
Primer. que el pagament dels impostos de l’IVA i IRPF per mitjà de l’ATC s’ajusta a 
l’ordenament jurídic i és una possibilitat acceptada i avalada pels quasi 4 anys que fa que 
es practica a Catalunya per diferents persones físiques  i jurídiques, públiques i privades. 
 
Segon. La presentació de les declaracions corresponents es fa a la mateixa AEAT, i en els 
terminis que aquesta té establerts, sense que el fet de fer el pagament a posteriori per mitjà 
de l’ATC hagi de comportar implícitament que es faci fora de termini. 



 
Tercer. L’ordenació de pagaments correspon a l’Alcalde i en aquest cas s’opta per la 
domiciliació bancària al compte que fixa l’ATC, qui alhora té el compromís de pagar dins 
del termini que fixen les lleis estatals si els documents i transferència són presentats pels 
ens locals amb temps suficient. Per tant aquest sistema de cap de les maneres comporta per 
sí mateix haver de recaure en el pagament extemporani ni amb la imposició dels 
corresponents recàrrecs. 
En relació amb l’informe emès pel sr Secretari, creiem que és molt correcte, però, 
considerem que la seva argumentació no rebat cap dels arguments expressats anteriorment, 
bàsicament per que, aquesta argumentació, va dirigida, bàsicament, a fonamentar la 
legalitat de qui te el dret reconegut per l’ordenament jurídic vigent, cosa que nosaltres en 
cap cas qüestionem. 
 
En relació amb un altre punt que qüestionava l’informe del sr Secretari, concretament, el 
relacionat amb l’existència de l’obligació de pagament per part del tributari, com molt pot 
haver certa prevenció en relació amb el no compliment del compromís adquirit, però de la 
mateixa manera que es pot tenir amb un banc.  
 
En el seu informe el sr Secretari també fa esment de la sentencia del jutjat contenciós 
administratiu nº 10 el qual declara nul·la la Moció, d’idèntic contingut segons declara, 
acordada pel municipi de Balenyà arran del recurs presentat per la Delegació del Govern 
Espanyol a Catalunya 
 
Respecte a aquest punt, i com deu saber ja el Sr. Secretari, l’Ajuntament de Balenyà va 
presentar un recurs d’apel·lació  davant de la Sala Contenciós administrativa del TSJC, 
Secció 1ª, el qual en el seu fallo, declara com inadmissible dit recurs presentat per la 
Delegació del Govern, donant la raó a l’Ajuntament el qual considera que la moció no té 
efectes jurídics, té naturalesa de declaració política i no té així la condició d’acte 
administratiu, i conseqüentment dels seus efectes jurídics, fent així mateix una relació de 
diferents sentencies en el mateix sentit (quatre) 
 
Tot l’anterior ens porta a la veritable naturalesa de la situació, que no es cap altra que la 
manca de voluntat política per part d’aquest equip de govern, de mostrar el seu compromís 
amb la lluita que porta en aquest moment el poble de  Catalunya per el seu definitiu 
alliberament nacional i de classe.  
 
Segurament la replica de l’equip de govern vindrà en el sentit que ells, sempre, s’han 
mostrat partícips en un tot un seguit d’accions en relació amb el procés, cosa que és certa i 
que ningú els nega, però si les analitzem veurem que som accions, que impliquem poc 
compromís.  
 
I aquí és on rau la qüestió, vostès estan implicats això ningú els hi ho nega, però poc 
compromesos i aquesta diferencia entre la implicació i el compromís és el que han de 
superar, si realment consideren que això del procés d’alliberament del nostre país paga la 
pena i no tan sol és pretenen fer la gara gara, per tal de no ser considerats contraris al 
procés. Ara es el moment de mostrar el veritable compromís.  
 



¡¡Visca la terra lliure!!” 
 
Intervé Josep Arisa i discrepa del que s’ha manifestat i indica que ara no és el moment 
d’aprovar la Moció. 
 
Dolors Calm fa la intervenció literal següent: 
 
“Mirin tot el respecte tant si s’aprova com si no, el que creiem que no si val és dir que de 
moment no, però que depèn de com vagin les coses ja ho veurem. 
 
Creiem que els Centellencs tenen dret a saber quina postura prendrà el seu Ajuntament si 
es dóna el cas, és un tema prou important per postular-se per el sí o per el no, tot 
respectable, però s’ha de fer molt clarament¡¡¡ 
 
Vostès sempre diuen que no s’han posat mai en contra dels temes independentistes, i això 
fins ara és veritat, però ara caldrà mullar-se en les decisions i crec que és un tema que ens 
afecta molt directament i que s’ha de ser molt clar i que la gent de Centelles ha de saber 
que farà el seu Ajuntament.” 
 
Intervé de nou Josep Paré i manifesta que quan el Parlament de Catalunya aprovi la 
possibilitat de recaptar tots els impostos, llavors serà el moment de fer-ho l’Ajuntament.  
 
Víctor Barquer intervé i discrepa del que s’ha manifestat i indica que ara és el moment de 
posicionar-se per fer efectiu el procés. 
 
L'Ajuntament en Ple, per majoria absoluta, la qual cosa suposa set vots en contra, sis a 
favor (del representant d’ARAJUNTS-AM, Alfons Giol i Amich, Víctor Barquer i Cruz, 
Miquel Àngel Alabart i Saludes, Rosa Puig i Moré i Margarita Prims i Damas i de la 
representant de CiU Dolors Calm i Morera) dels tretze membres que formen la corporació 
municipal, rebutgen la Moció en la seva integritat. 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
El secretari         Vist i plau 
         L’alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


