
 

 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE ORDINARI DE 7 DE MARÇ DE 2019 DE 

L’AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE CENTELLES 

 

 

 

 

Identificació de la sessió: 

 

Sessió núm.:             1/2019 

Dia:                             7  de març de 2019 

Caràcter:             ordinari 

Lloc:              Sala d’actes 

Hora:              20:00 – 21:50 h 

 

Hi assisteixen: 

 

Sr.   Josep A. Grau i Aregall , alcalde que presideix la sessió 

Sra. Núria Roca i Carrasco, regidora ,primera tinent d’alcalde  

Sr.   Jaume Roca i Carrasco, regidor,  segon tinent d’alcalde  

Sr.   David Pujol i Riera, regidor, tercer tinent d’alcalde 

Sr.   Josep Llobera i Llimargas, regidor 

Sr.   Xavier Serrat i Sellabona, regidor 

Sra. Maria Luz Haro i Carmona, regidora 

Sr.   Pere Sans i Tantiñà, regidor 

 

Sra. M. Cristina Aliguer i Miró, secretària de la Corporació 

 

Excusen assistència: 

 

Sr.   Federico Nicolàs i Serna, regidor 

 

Ordre del dia  

 

1.-  Aprovació acta anterior (5/2018)  

2.-  Decrets de l’alcaldia i actes Junta de Govern  

3.-  Balanç legislatura  

4.-  Precs i preguntes 



 

 

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (5/18);  es aprovada per unanimitat. 

2.- DECRETS DE L’ALCALDIA I ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 

L’alcalde, Sr. Grau, en compliment de l’establert a l’article 42 del Reglament 

d’Organització i funcionament de règim jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial  

decret 2568/1986, de 28 de novembre, dona compte de les resolucions núm. 162/18 a 

37/19. 

 

El Ple es dona per assabentat. 

 

En relació a les actes de la Junta de Govern local dels mesos de novembre i desembre 

2018 i gener 2019 el Sr. Serrat s’interessa per el concepte de diferents factures la qual 

cosa li es aclarida per l’alcalde i regidors. 

El Ple es dona per assabentat. 

 

3.- BALANÇ DE LA LEGISLATURA 

L’alcalde, Sr. Grau informa al ple que aquest es l’últim ple ordinari de la legislatura i que 

ha posat aquest punt en el ordre del dia perquè si algun regidor vol dir alguna cosa o es 

vol acomiadar ho pugui fer. 

El Sr. Grau manifesta que és el seu últim ple ordinari en 12 anys ja que no es tornarà a 

presentar a les eleccions municipals. Agraeix a l’equip de govern el seu treball i suport 

per tirar endavant els projectes de poble així com la seva col·laboració en tot doncs 

sense un bon equip no es pot governar. 

Considera ,el Sr. Grau, que s’han portat a terme bastants projectes del programa 

electoral, evidentment no tots, però molts, si. Des de que ell és alcalde a partir de l’any 

2007 s’han pogut acabar obres i actuacions emblemàtiques del municipi com la llar 

d’infants o la urbanització del veïnat de Les Comes. També s’han executat projectes 

nous com l’ampliació del cementiri, el punt d’informació de l’Oller, canvis de canonades 

d’aigua, millora camí de Can Miqueló,  ...... 

Altra cosa que cal remarcar son les subvencions  obtingudes bàsicament de la Diputació  

de Barcelona que han permès, a més de fer obres, atendre a moltes persones tant a 

nivell social com de benestar social, esportiu, educatiu, cursos per dones, etc.. La gent 

està contenta. Opina  el Se. Grau que és  important poder  atendre a les persones en 

les seves diferents  necessitat o interessos. 

El Sr. Grau  dona les gràcies als diferents grups municipals per la seva feina i dedicació. 

Li comenta al Sr. Sans, cap de llista del PdeCat, que el regidor, Sr. Federico Nicolas, 



 

 

del seu grup municipal, que fa temps que no assisteix a les sessions plenàries, en cap 

moment ha excusat la seva assistència ni ha donat cap explicació. 

Segueix dient el Sr. Grau que es pensava que la oposició al seu mandat seria més difícil. 

Acaba dient el Sr. Grau que malgrat que a partir de les properes eleccions abandonarà 

l’ajuntament qualsevol persona que el necessiti el trobarà a  Valldeneu o pel poble i que 

farà els possible per atendre’l. 

A continuació pren la paraula el Sr. Sans el qual manifesta que treballar aquets últims 

quatre anys a l’ajuntament ha estat molt satisfactori. Informa al ple que tampoc serà el 

cap de llista del seu partit en les properes eleccions locals del maig. Manifesta que ell  

viu i és de la part rural del municipi ,que es coneix el territori perfectament i que també 

es posa a disposició de les persones que el necessitin. Atès que com ha dit es de la part 

de dalt del municipi  s’ofereix a col·laborar en qualsevol iniciativa en aquest àmbit i altres, 

si cal. 

La regidora, Sra. Luz Haro, manifesta que, per motius personals, tampoc es tornarà a 

presentar. Diu  que ha estat molt a gust a l’ajuntament malgrat no haver pogut treballar 

tant com hagués volgut, amb l’equip de govern. 

 

4.- PRECS I PREGUNTES: 

 

a) El Sr. Sans manifesta que ja fa tres anys que durant el mes d’agost un veí tira 

fems als camps propers al Mas Blanc, no els enterra, i durant  bastants dies  fa 

molta pudor que arriba als  hostes del Mas Blanc. Pregunta si  l’ajuntament pot 

obligar al veí a enterrar els residus orgànics perquè no facin pudor, durant tants 

dies. 

L’alcalde li contesta que parlaran amb un tècnic d’agricultura per tal que els 

informi de la normativa aplicable en aquestes situacions. 

 

b) El Sr. Serrat s’interessa per les obres davant  l’edifici de l’ajuntament. 

 

El Sr. Grau li contesta que s’han millorat  les canonades de clavegueram. 

 

c) El Sr. Serrat  comenta  que  el terreny on anirà  l’escola està molt net. L’alcalde 

li contesta que s’ha netejat tant el terreny en si com la obligada franja de 25 

metres de protecció d’incendis forestals. Ha fet l’actuació una empresa 

especialitzada. 

 



 

 

d) El Sr. Serrat es queixa de que la brigada passa poc el bufador per netejar el 

carrer Cadenes. 

El Sr. Grau  li contesta que la brigada si que el passa, i  que aquest ha estat 

l’epicentre de la seva actuació com a regidor durant tota la legislatura, el carrer 

Cadenes cantonada amb carrer Estació, sempre vetllant pels seus interessos  

personals. 

El Sr. Serrat manifesta que no hi està d’acord amb aquesta  afirmació, que ell no ha 

tret res personal de la seva tasca a l’ajuntament  i que  també s’ha preocupat per la 

resta del poble . 

 

 

e) La Sra. Haro pregunta que s’està fent al riu. 

L’alcalde, Sr. Grau, li contesta  que s’està fent un col·lector per les aigües residuals 

de Sant Martí de Centelles i Aiguafreda fins a la depuradora de Tagamanent. 

 

I no havent mes assumptes que tractar l’alcalde aixeca la sessió a les 21,50h. En 

dono fe. 
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