
 
 

 
 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE ORDINARI DE 1 DE MARÇ DE 2018 DE L’AJUNTAMENT DE 
SANT MARTÍ DE CENTELLES 

 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Sessió núm.:             1/2018 
Dia:                               1  de març de 2018 
Caràcter:              ordinari 
Lloc:   Sala d’actes 
Hora:   20:00-21:10 
 
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 (8/17) 
2. Aprovació Text refós  “Pla especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals 
    en SNU de Sant Martí de Centelles. “ 
3. Declarar desert  el concurs  per la” Gestió  del punt d’ informació  de l’ Oller.” 
4. Decrets i actes Junta de Govern 
5. Mocions. 
6. Precs I preguntes. 
 



 
 
Desenvolupament de la sessió : 
 
1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (8/17). Es aprovada per unanimitat.  
 
2. APROVACIÓ TEXT REFÓS “PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CATÀLEG DE MASIES I 
CASES RURALS EN SNU DE SANT MARTI DE CENTELLES”. 
 

Vist que per acord de la Comissió Territorial  Urbanisme de la Catalunya Central de data 
12 de desembre de 2017 es  va mantenir suspesa la publicació al DOCG, i consegüent 
executivitat, de l’acord d’aprovació definitiva del Pla especial urbanístic del catàleg de 
masies i cases rurals radicades en sòl no urbanitzable de Sant Martí de Centelles, 
promogut i tramès  per l’ ajuntament, fins  que es presenti  un text refós  degudament 
diligenciat amb la incorporació  de les prescripcions contingudes a l’acord.  
 
Atès que pels serveis tècnics municipals s’ha redactat  un text refós i s hi han incorporat  
les prescripcions imposades per la Comissió Territorial  d’urbanisme de la Catalunya 
Central relatives  a l’article 18 de la normativa  i altres revisions, 
 
Atès  que l’ acord de la CTU disposa  que el text refós  ha de ser verificat per l’òrgan que 
ha atorgat l’ aprovació provisional. 
 
Atès l’ establert als articles  103 i 106.1 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat  pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’ agost i l’ article 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. 

 
El Ple per unanimitat ACORDÀ : 
 
Primer. Aprovar i verificar el “Text refós del Pla especial urbanístic del catàleg de masies 
i cases rurals de Sant Martí de Centelles” promogut per l’ajuntament, redactat pels 
serveis tècnics municipals amb la incorporació de les prescripcions proposades per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme  de la Catalunya Central segons acord adoptat en sessió 
de data 12 de desembre de 2017. 
 
Segon. Trametre l’esmentat acord i documentació necessària a la CTU de la Catalunya 
central, per duplicat, als efectes de la seva publicació al DOCG i consegüent efectivitat. 
 
 
3. DECLARAR DESERT EL CONCURS PER L’ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI 
PÚBLIC DEL PUNT D’INFORMACIÓ 
 
En la sessió plenària de data 2 de març de 2017 l’ajuntament va aprovar el Ple de 
clàusules administratives particulars que havien de regir el concurs per a la concessió de 
la gestió del servei públic del punt d’informació turística a les instal·lacions esportives 
de l’Oller i servei de bar-restaurant. 



 
L’esmentada licitació va ser anunciada en el Butlletí oficial de la província de data 24 
d’abril  de 2017, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7358 de data 27 
d’abril  de 2017, a la web municipal i als taulers d’ anuncis de l’ ajuntament. 
 
 Al concurs es va presentar un únic licitador, la empresa  Pinasbar, S.L. 
 
Atès que l’esmentada empresa no va aportar, malgrat els requeriments de l’ajuntament, 
la totalitat de la documentació que disposa l’ article 151 del Reial Decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós  de la Llei de contractes  del 
Sector Públic,   
 
Atès que l’esmentat article  estableix que si el licitador no presenta la documentació 
requerida  s’entendrà que ha retirat la seva oferta , procedint-se en aquest cas demanar 
la mateixa documentació al licitador següent per ordre en que s’hagin quedat 
classificades  les ofertes o si s’ escau, declarar desert el concurs. 
 
El Ple per unanimitat ACORDÀ : 
 
Primer. Declarar desert el concurs convocat per l’adjudicació del contracte de gestió de 
servei públic, mitjançant concessió administrativa del servei municipal de Punt 
d’Informació turística i servei de bar-restaurant  a les instal·lacions esportives de l’Oller 
d’aquest municipi per manca d’ idoneïtat del licitador presentat. 
 
Segon. Notificar el present  acord  a Pinasbar,S.l. 
 
Tercer. Publicar el precedent en el perfil del contractant i al tauler d’edictes de 
l’ajuntament. 
 
La Sra. Haro pregunta a l’alcalde que es farà amb aquestes instal·lacions. El Sr. Grau li 
contesta que actualment s’està en converses amb un altra  persona. Si aquesta 
possibilitat tampoc no surt be  segurament  s’utilitzarà com un equipament més  al servei 
del poble. 
 
La Sra. Haro suggereix que es podria dedicar a un centre esportiu. L’ alcalde li contesta 
que estan oberts a tot. 
 
El Sr. Serrat observa que a l’hivern a fora de l’equipament no es pot fer res, degut al fred. 
 
La Sra. Haro proposa un concurs d’ idees (brainstorm) perquè la gent del poble aporti 
les seves idees sobre el destí de l’ equipament. 
 
El Sr. Sans comenta que ell sempre ha dit que com a punt d’ informació no funcionaria. 
 
L’alcalde, Sr. Grau manifesta que creu que funcionarà. El Sr. Sans diu que la única manera 
que funcioni aquest  equipament es amb una piscina i un bar. 



La Sra. Haro i el Sr. Serrat hi estan d’acord. El Sr. Grau diu que el manteniment d’una 
piscina es molt car. El Sr. Sans diu que ara estan perdent diners. Opina que s’hauria d’ 
haver deixat gratis l’ equipament al concessionari. 
 

 
4. DECRETS D’ALCALDIA I ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN 

 

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. 185/17 a 
32/18. 
 
En relació al Decret  que tracta de la acceptació d’una parcel·la  a les Comes la Sra. Haro 
manifesta que es deu tractar d’una parcel·la  per  fer la sortida de les Comes. actualment 
nomes hi ha una sortida i es perillós en cas d’ incendi. 
 
La Sra. Haro s’interessa per com va la venda de la parcel·la. El Sr. Grau li comenta que hi 
ha un licitador. 
 
En relació a les actes de la Junta de govern  11/17, 12/17 i 1/18,  són les corresponents 
als mesos de novembre i desembre de 2017 i gener de 2018, el Sr. Serrat pregunta per 
les factures de l’ empresa Viti, Agència creativa, que sumen gairebé 10.000 €. El Sr. Grau 
li contesta que son factures per justificar una subvenció conjunta amb l’ ajuntament 
d’Aiguafreda, per promocionar el comerç del poble. 
 
La Sra. Haro comenta que no deixa de ser una campanya publicitària. 
 
El Sr. Serrat pregunta com s’ ha determinat el preu de la parcel·la  que es ven. L’alcalde 
li contesta  que el preu s’ ha fixat en base a un informe d’ un perit taxador. 
 
La Sra. Haro diu que, li sembla be que l’ ajuntament no especuli amb els terrenys. 
 
El Sr. Serrat pregunta perquè l’ ajuntament es ven la parcel·la, si necessita diners. 
Comenta que ja disposa d’ una pòlissa de crèdit. L’ alcalde li contesta  que l’ ajuntament 
no te disposada la pòlissa de crèdit i ven la parcel·la perquè hi havia una persona 
interessada i s’ ha aprofitat la ocasió. L’ import es pensa dedicar a una inversió per al 
poble. 
 
El Ple es dona per assabentat. 
 
 
5.-MOCIONS  
 
5.1. MOCIÓ EN DEFENSA DE LES INSTITUCIONS DE CATALUNYA I DELS SEUS 
REPRESENTANTS ELECTES 
 



La democràcia sempre s’expressa a través del poder de decisió dels seus ciutadans i, per 

això, la sobirania de Catalunya rau en la voluntat d’autogovern del poble català. Aquests 

dos conceptes són els pilars de la societat catalana que sempre ha defensat, de manera 

exemplar, discutir i debatre idees de forma pacífica, cívica i en un context de diàleg 

polític. 

 

El Govern de la Generalitat ha expressat de forma reiterada la voluntat de revisar el marc 

d’autogovern, adaptant-lo als anhels i demandes dels seus ciutadans, per disposar dels 

mecanismes per garantir i millorar la seva qualitat de vida. Aquest procés també ha anat 

acompanyat de propostes per obtenir un nou finançament, més just i adequat als 

esforços fiscals de la societat catalana. Malauradament, totes les peticions han topat 

sempre amb una paret per part dels diversos governs de l’Estat espanyol. I fins i tot, amb 

l’excusa de la crisi econòmica s’ha fet el contrari: recentralitzar i intervenir les finances 

de la Generalitat. 

 

Les constants negatives han generat que a Catalunya la majoria de ciutadans tinguin avui 

en dia un sentiment de reivindicació molt més fort. S’ha vist constantment des del 2012 

en les multitudinàries manifestacions i mobilitzacions en defensa de les llibertats i del 

dret legítim a decidir a través de les urnes. La consulta del 9 de novembre de 2014 i el 

referèndum de l’1 d’octubre de 2017 són exemples clars de la voluntat democràtica de 

decidir, sempre sota paràmetres conciliadors, cívics i serens. 

 

Davant d’aquestes reclamacions legítimes, no hi ha hagut cap política de mà estesa per 

part de l’Estat espanyol. L’absència de mecanismes d’arbitratge, d’institucions 

mediadores i la utilització abusiva, partidista i parcial del Tribunal Constitucional per part 

del Govern de l’Estat ha donat lloc a una crisi de legitimitat democràtica. El Govern de 

l’Estat, enlloc d’afrontar de forma racional un problema polític per la via del diàleg 

institucional, ha volgut anul·lar la voluntat del poble de Catalunya a través de la 

judicialització de la política pels tribunals de justícia. Només cal recordar la petició de la 

Fiscalia General de l’Estat d’investigar més de 700 alcaldes i alcaldesses compromesos 

amb el dret a decidir a través de les urnes, que ha comportat haver de declarar davant 

d’un jutge. 

 

L’aplicació barroera de l’article 155 de la Constitució espanyola, una mesura excepcional 

que s’ha imposat en uns termes que generen seriosos dubtes de sobre la seva 

constitucionalitat, ha comportat que el Govern de l‘Estat ha dissolt i substituït les 

nostres institucions.  Així, ha limitat l’activitat i la capacitat de decisió del Parlament de 

Catalunya, ha cessat també el Govern de la Generalitat i els seus responsables polítics, 

ha aplicat mesures d’intervenció extraordinàries per controlar les finances de la 

Generalitat i per dissoldre i liquidar organismes administratius, acomiadar personal i 

facilitar l’espoli del nostre patrimoni cultural, entre d’altres. També a l’empara d’aquest 



article s’han convocat les eleccions al Parlament de Catalunya del passat 21 de 

desembre. 

 

De forma simultània el Govern central va acordar donar ordres a la Fiscalia perquè instés 

l’acusació contra els representants del Consell Executiu, cosa que va comportar que 

membres del Govern català, començant pel seu President, haguessin de marxar obligats 

a l’exili i vuit consellers i conselleres van ser detinguts i empresonats desprès de ser 

interrogats a l’Audiència Nacional pels presumptes delictes de rebel·lió, sedició, 

malbaratament de cabals públics i desobediència. Sis consellers han estat un mes a la 

presó, i el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller d’Interior Joaquim Forn encara hi 

són des de fa més de 79 dies. També s’ha acusat de greus delictes a sis membres de la 

Mesa del Parlament, i la mateixa Presidenta del Parlament va haver de passar una nit a 

la presó, i va sortir l’endemà després de dipositar una quantiosa fiança i s’han adoptat 

mesures cautelars contra els altres membres de la Mesa. Prèviament també es van 

empresonar de forma preventiva i sense fiança a Jordi Sánchez, president de 

l’Assemblea Nacional Catalana, i Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, i encara 

romanen a la presó des de fa més tres mesos, malgrat haver actuat sempre de forma 

cívica i pacífica. Igualment, es mantenen diverses actuacions judicials obertes contra 

altres alts càrrecs del Govern, i dirigents sobiranistes.  

 

La presó provisional és una mesura cautelar que només s’hauria d’aplicar en 

circumstàncies excepcionals i ben justificades, que clarament no es donen en aquests 

casos, i resulta evident la manca de solidesa dels arguments legals per mantenir-los a la 

presó.  

 

El món local de Catalunya sempre s’ha caracteritzat per la seva proximitat, voluntat de 

servei i compromís amb la ciutadania, actuant amb lleialtat i respecte a les institucions 

de Catalunya, i defensant la democràcia.  

 

Per aquests motius, el Ple per unanimitat, ACORDÀ: 

 

Primer. Instar a les institucions de l’Estat a respectar i acceptar la voluntat inequívoca 

dels ciutadans de Catalunya expressada a les urnes el 21D. La legitimació de les 

institucions rau en la voluntat democràtica de la ciutadania quan aquesta expressa 

lliurement el seu vot, i encara que ha estat en circumstàncies excepcionals i sense 

igualtat de condicions, el resultat ha estat diàfan i inequívoc. 

 

Segon.  Exigir la derogació de forma immediata de la intervenció de les institucions de 

Catalunya i la finalització de qualsevol tutela externa del nostre autogovern, tant per la 

via emparada formalment en l’article 155 de la Constitució Espanyola, com mitjançant 



la intervenció de les finances de la Generalitat a través d’un control més basat en criteris 

d’oportunitat i arbitrarietat que de legalitat. 

   

Tercer. Instar a l’alliberament dels presos polítics catalans, tres d’ells representants 

polítics catalans elegits pel poble de Catalunya, que continuen empresonats, en aplicació 

desproporcionada d’una mesura cautelar que no té raó de ser perquè no hi ha cap risc 

de reiteració presumptament delictiva ni d’actuació violenta. 

 

Quart. Exigir la fi de la persecució judicial de la qual són víctimes les institucions de 

Catalunya, i els polítics i líders socials que s’han implicat en el procés polític català, 

demanant que s’afronti la solució d’aquest conflicte polític per la via del diàleg, la 

negociació i el reconeixement polític, i en cap cas per la persecució i repressió.  

 

Cinquè. Notificar aquesta resolució al President del Parlament de Catalunya i a 

l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM). 

 

 
5.2 MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ESCOLA CATALANA I DEL MODEL D’IMMERSIÓ 

LINGÜÍSTICA 

Massa vegades des del món local hem hagut de sortir a denunciar les continues 
agressions del Govern Espanyol al model català d’escola. Des del món local reconeixem 
que el model d’escola catalana i el model d’immersió lingüística és un model d’èxit. Ha 
estat producte d’una voluntat política, del treball de molts professionals de 
l’ensenyament, del compromís de les famílies i dels ajuntaments. Aquest model fa que 
el català sigui la llengua vehicular i comuna d’aprenentatge dins dels centres educatius 
del nostre país i, una eina de cohesió social i cultural.  
 
El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva 
capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments 
pedagògics que possibiliten la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de 
pensament i d’aprenentatge de tots i cadascun dels infants, independentment d’origen, 
llengua o condicions individuals. 
 
El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), 
com a la legislació pròpia del país en matèria d’educació, que garanteix un model 
educatiu que dona bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells adequats 
de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com 
acrediten els resultats de les proves d’avaluació efectuades. Durant aquests més de 30 
anys, el model d’immersió lingüística ha contribuït de manera decisiva a millorar l’ús 
social de la llengua catalana, garantint i promovent la igualtat d’oportunitats en una 
societat cohesionada. No és la primera vegada que s’ataca la solidesa del sistema 
educatiu català, la LOMCE fou un exemple més d’invasió de competències i d’utilització 
política d’un model educatiu català d’èxit. El Tribunal Constitucional ha anul·lat, 



recentment, el finançament de l’escolarització en castellà a càrrec de fons públics a 
Catalunya en centres privats per envair competències autonòmiques.  
 
Els professionals del sistema educatiu, les famílies i els ajuntaments garanteixen i fan 
possible aquest model educatiu català. Davant de la judicialització de la seva tasca 
educativa i de l’actitud bel·ligerant d’alguns partits polítics, concretament Partit Popular 
i Ciudadanos, que utilitzen l’atac al model d’escola catalana com a plataforma per 
obtenir beneficis electoralistes a l’Estat Espanyol, és obligat reconèixer que han estat 
claus per mantenir la funció de cohesió social i de convivència democràtica en un 
context, també, de tensions encara vinculades a la crisi econòmica.  
 
Tornen els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa 
uniformitzadora, l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la 
segregació lingüística. Tots aquests arguments estan buits de raonaments pedagògics, 
es mouen simplement per l’afany de desfer qualsevol tret propi de la nostra societat 
catalana. Els atacs del govern espanyol del Partit Popular amb el suport de Ciutadans 
volen posar en risc aquest model educatiu català compromès amb la igualtat 
d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i democràtics de convivència de la nostra 
societat.  
 
Per aquests motius el Ple per unanimitat, ACORDÀ: 
 
Primer. Rebutjar l’intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la LOMCE. 
  
Segon. Rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya. 
 
Tercer. Rebutjar la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model d’escola 
catalana i incorporar una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a l’escola 
catalana. Iniciativa que busca dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua 
en contra de l’Estatut de Catalunya i de la consensuada Llei d’Educació. La cohesió social 
és una línia vermella infranquejable.  
 
Quart. Donar suport al nostre model d’escola, com a model compromès amb la cohesió 
social, exitós i estimat, garanteix la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per a 
l’alumnat i assegura el coneixement de les dues llengües per part de l’alumnat. 
 
Cinquè. Defensar la institució escolar que ha mantingut vives la llengua i les tradicions 
del país. És fruit de tot això el fet que avui Catalunya compti amb una molt rica 
experiència pedagògica i d’innovació educativa, amb un ampli i molt divers teixit 
associatiu i amb un conjunt plural d’iniciatives educatives.  
 
Sisè. Ens comprometem a actuar de manera activa en suport del model educatiu català, 
que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure, i que no 
separi els infants i joves per la seva llengua d’origen. 
 



Setè. Reiterar el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la 
cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa a través del consens que 
hem construït els darrers 30 anys. 
 
Vuitè. Donar trasllat d’aquesta moció:  al Ministre d’Educació, Cultura i Esports del 
Govern de l’Estat Espanyol, que és qui vol aplicar-ho; als Grups Parlamentaris; al Consell 
de Direcció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als òrgans 
i associacions de representants dels directors i docents dels centres educatius del Servei 
d’Educació de Catalunya; a les Federacions d’Associacions de Mares i Pares d’alumnes 
de Catalunya; als grups Parlamentaris dels Parlament de Catalunya i a les entitats 
municipalistes (ACM i FMC)  i als centres educatius del nostre municipi.  
 
6.- PRECS I PREGUNTES  
 
El Sr. Serrat  pregunta  que, quan es va fer el mur de les Comes, qui va donar a 
l’ajuntament la plaça de l’ església.  L’alcalde i el Sr .Sans  li contesten que la plaça no 
era del Bisbat sinó   dels Srs. Toran. La plaça la van cedir els Srs. Toran. 
 
La Sra. Haro diu que s’ ha de tenir escripturat. 
 
El Sr. Serrat informa  que en el Catàleg de serveis 2018 de la Diputació de Barcelona hi 
ha  una proposta de subvenció  “programa  estratègic i instruments urbanístics  per 
urbanitzacions en dèficit” que a lo millor pot interessar a l’ ajuntament. 
 
L’alcalde , Sr. Grau li agraeix el seu interès. 
 
I, no havent mes assumptes a tractar l’alcalde aixeca la sessió  a les 21,10h. En dono fe. 
 
Sant Martí de Centelles, l’alcalde i la secretària signen electrònicament al marge. 
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