
 

 

 
 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE ORDINARI DE 7 DE JUNY  DE 2018 DE L’AJUNTAMENT DE SANT 
MARTÍ DE CENTELLES 

 
Identificació de la sessió: 
 
Sessió núm.:             2/2018 
Dia:                               7 de juny de 2018 
Caràcter:              ordinari 
Lloc:   Sala d’actes 
Hora:   20:00-22:15 
 
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 (1/18) 

2. Aprovació DUPROCIM 

3. Aprovació Pla municipal de prevenció d’ incendis 

4. Aprovació Conveni amb Consorci Besos-Tordera 

5. Aprovació “Projecte de millora i pavimentació del camí de Can Miqueló” 

6. Aprovació modificació Inventari municipal 2018 

7. Llicència urbanística Mas Valldeneu SCP 

8. Aprovació modificació de crèdit  1/2018 

9. Aprovació Reglament regulador del servei Punt d’ informació turística   

10. Aprovació Plecs clàusules concessió servei Punt d’ informació turística de l’Oller 

11. Donar compte liquidació pressupost 2017 

12. Ratificació acords Junta de govern i Decrets 

13. Decrets de l’alcaldia 

14. Mocions 

15. Precs i preguntes 



 

 

 
 
 

Desenvolupament de la sessió: 

 

1.APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (1/18) 

El Ple l’aprova per unanimitat. 

 

2. APROVACIÓ DUPROCIM 

Vist  el Document únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)que han  elaborat els 

serveis tècnics del Consell Comarcal d’ Osona, d’ acord  amb el conveni subscrit  per l’ 

ajuntament  amb el CCO , de cooperació per a la implantació  i ,l’execució del Pla 

d’Assistència i Suport (PAS) en matèria de protecció civil, segons models del Departament 

d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, 

Atès  que els riscos que contempla el DUPROCIM són : 

* Territorial/Bàsic 

* Nevades 

* Sismes 

* Incendis forestals 

* Inundacions 

Atès que el DUPROCIM és el document que estableix el marc  orgànic i funcional previst 

per a un municipi, amb l’ objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els 

béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’ emergència del municipi, 

sota la responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’ aquestes actuacions 

amb el sistema autonòmic de protecció civil. 

El Ple per unanimitat ACORDÀ : 

Primer. Aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) 

elaborat pels serveis tècnics del Consell Comarcal d’ Osona , en base al conveni   subscrit 

amb l’ajuntament segons  els models del Departament d’ Interior, Relacions Institucionals 

i Participació. 

Segon. Exposar  l’expedient  al públic per un termini de 30 dies  mitjançant anunci  al BOP, 

tauler d’ anuncis de l’ajuntament i web municipal, als efectes de que s’hi puguin presentar 

al·legacions . 

Tercer. Si durant el termini d’exposició pública no s’hi presenten ni al·legacions ni 

reclamacions l’ acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de nou acord. 



 

 

L’ alcalde  comenta que ara en un sol document, el Duprocim, estan inclosos  tots els 

PAM’s. 

  

3. APROVACIÓ PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTAL (PPI), 2018-2022 

Vist el Pla municipal de Prevenció d’ incendis forestals,  elaborat  per l’Oficina Tècnica de 

Prevenció municipal d’Incendis forestals  de  la Diputació de Barcelona per als anys 2018 

a 2022. 

Atès  que el Pla municipal de prevenció d’ incendis forestals és el document que conté el 

conjunt de previsions i mesures que cal prendre per reduir les causes dels incendis, 

limitar-ne els efectes i  facilitar-ne l’extinció, 

Atès que l’ article 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, disposa que 

“les entitats locals situades en zones d’ alt risc d’incendis forestals han de disposar d’un 

Pla de Prevenció d’ incendis forestals per a llur àmbit territorial, el qual ha de ser tramès 

al Departament d’ Agricultura, Ramaderia i Pesca per ser aprovat “ 

El Ple per unanimitat, ACORDÀ: 

Primer. Aprovar inicialment el Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI) , 

elaborat per la Diputació de Barcelona, per els anys 2018-2022. 

Segon. Exposar  l’expedient al públic per un termini de 30 dies  mitjançant  anunci  als 

taulers d’ edictes de l’ ajuntament i a la web municipal. 

Tercer. Trametre  el Pla municipal de prevenció d’ incendis forestals (PPI) al DARP a 

efectes de la seva aprovació. 

 

4. APROVACIÓ CONVENI AMB EL CONSORCI BESÒS-TORDERA PER A LA REDACCIÓ DEL 

PROJECCTE CONSTRUCTIU DE L’EDAR LES COMES. 

Vist  l’esborrany  de Conveni  de cooperació administrativa entre el consorci Besòs-
Tordera i l’ajuntament per a la redacció del projecte constructiu de l’EDAR les Comes, a 
aquest municipi. 
 
Atès que el Consorci és un ens creat pels ajuntaments  per a prestar de forma 
mancomunada determinats serveis relacionats amb el sanejament de les aigües residuals 
urbanes. 
 
Atès que  el Consorci té  la condició d’ Entitat Local d’ Aigua (ELA) bàsica , reconeguda per 
l’ ACA per a prestar els serveis de sanejament en alta  a les conglomeracions urbanes que 
l’ integren. 
  
Atès que el Consorci  te entre les seves funcions la d’ actuar  com a òrgan  d’execució de 
projectes i instal·lacions i de prestacions de Serveis, poden utilitzar qualsevol de les 



 

 

formes de gestió i Serveis establertes per la legislació de règim local, així com qualsevol 
forma de cooperació interadministrativa. 
 
Atès que l’ ajuntament de Sant Martí esta integrat al CBT  , considera urgent  redactar el 
projecte constructiu de l’ estació de depuració d’ aigües residuals EDAR les Comes, i te la 
voluntat de encomanar el projecte al CTB. 
 
Atès que el pressupost de la redacció del Projecte  executiu es  16.200€+ IVA. 
 
Atès l’ establert  a l’article  21.1ª)  de la Llei /1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, i l’article 10.5 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions publiques de Catalunya. 
 
El Ple per unanimitat ACORDÀ: 
 
Primer. Encomanar la gestió de l’ajuntament de Sant Martí de Centelles al Consorci 
Tordera-Besos  per la redacció del Projecte constructiu de l’ estació depuradora d’aigües 
residuals EDAR les Comes. 
 
Segon. Aprovar el pressupost presentat per el CBT i realitzar la oportuna reserva  
pressupostària. 
 
Tercer. Comunicar els precedents  acorda al Consorci Besos-Tordera i als serveis 
econòmics de l’ajuntament. 
 
L’ alcalde, Sr. Grau  explica que  per tal de tractar el tema de la depuradora va anar al  
Consorci i li van comentar que ara sembla que l’ ACA  disposa de mes recursos i es mes 
fàcil que en un futures pugui construir. Sembla, diu el Sr. Grau que  el tema de la 
construcció de la depuradora comença a estar encarat. 
La regidora, Sra. Luz  Haro, i el regidor , Sr. Serrat, pregunten on s’instal·larà la depuradora 
i on aniran les aigües. L’ alcalde els hi contesta que  a  i les aigües baixaran pel torrent. 
 

5. APROVACIÓ “PROJECTE DE MILLORA I PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE CAN MIQUELÓ”, 

FASE 2, TM DE SANT MARTÍ DE CENTELLES. 

Vist el projecte d’obra ordinària titulat “ Projecte de millora i pavimentació del camí de 
Can Miqueló , Fase 2, TM de Sant Martí de Centelles”. 
 
Atès l’ informe favorable dels Serveis tècnics municipals. 
 
Atès que el pressupost d’execució per contracte del projecte 142.499,49€ posat en 
relació amb els ingressos ordinaris del pressupost municipal determina  que l’ òrgan 
competent  per la seva aprovació es el ple municipal, d’ acord amb el que estableix 
l’article  52 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 que el procediment d’ aprovació  dels projectes d’ obres locals requereix, segons l’ 
article 37 del ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió  a informació pública per un 
període mínim de trenta dies i l’ aprovació definitiva. 
 
EL Ple amb el vot favorable dels cinc  regidors d’ISM i l’abstenció dels  dos regidors  de  
GdSMC   i del regidor  de Ciu (PdeCat) senyor Sans, ACORDÀ: 
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte d’ obra  municipal ordinària  titulat “ Projecte de 
millora i pavimentació del camí de Can Miqueló, Fase 2, TM Sant Martí de Centelles“ 
redactat per l’enginyer tècnic d’ Obres publiques , Josep Barberillo Gesa, amb un 
pressupost  TOTAL DE 172,424,38 €(IVA inclòs). 
Segon. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un període de trenta dies  
mitjançant anunci al BOP, tauler d’ anuncis i web municipal. 
 
Tercer. Transcorregut aquest termini sense que s’ hagin presentat reclamacions i/o  
suggeriments   l’ acord esdevindrà definitiu sense necessitat de nou acord. 
 
El Sr. Serrat   diu que espera que l’ obra es faci be, perquè a l’ obra ja realitzada en aquesta 
carretera, considera que hi han mancances. L’ alcalde li contesta que vist  l’ as-built   
realitzat pel tècnic  l’ obra està  molt ben feta .El regidor, Sr. Pere Sans , comenta  que 
l’obra està ben executada  perquè  amb la quantitat  de camions i tractors que hi 
transiten, no s’ ha fet malbé. 
 

6. APROVACIÓ MODIFICACIÓ INVENTARI MUNICIPAL 1 DE GENER DE 2018 

Vista la documentació pertinent corresponent a l’Inventari General de Béns de 
l’Ajuntament referida a la data 1 de gener de 2018. 
 
Atès que d’acord amb l’article 222.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós 
de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, correspon al Ple municipal l’aprovació 
de l’inventari municipal així com de les rectificacions i actualització. 
 
En base a l’establert als articles 102 del Reglament de patrimoni, i 86 TRRL. 
 
El Ple per unanimitat, ACORDÀ : 
 
Primer. Aprovar l’inventari general de la corporació actualitzada en data 1 de gener de 
2018, d’acord amb l’annex adjunt  que consta a l’expedient. 
 
Segon. Remetre còpia de l’esmentat Inventari al Departament de Governació i relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
7. LLICÈNCIA URBANÍSTICA MAS VALLDENEU, SCP 

L’ alcalde, Sr. Grau,  explica al Ple que  porta aquesta llicència d’ obres que li afecta atès 

que es tracta de la construcció  d’ un cobert a la explotació de la seva propietat  per dues 



 

 

raons , una  per transparència i l’altra la urgència  que te per l’ execució de les obres  atès 

que ha de complir uns terminis. 

El Sr. Serrat comenta que  el Sr. Grau hauria de sortir de  la sala però que per ell no cal 

que se’n vagi.  

Acabades les intervencions , a  continuació es passa , amb l’ abstenció del Sr, Grau a 

debatre i votar la proposta d’ acord. 

Vista la sol·licitud  de de llicència urbanística presentada  per Mas Valldeneu SCP per  a la 

construcció  d’ un cobert ramader i un cobert agrícola en la finca mas Valldeneu d’ aquest 

municipi, per un pressupost d’ execució material  de 39.081,32€. 

Atès que el “Projecte constructiu d’ un cobert ramader i un cobert agrícola  a l’ explotació 

Valldeneu al TM de Sant Martí de Centelles“ es tracta d’una actuació en sol no 

urbanitzable  sotmesa a informació  pública i informe del DARP. 

Atès l’informe  favorable  dels serveis tècnics municipals. 

Atès l’establert a l’ article  49 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’ agost, pel qual s’ aprova  

el Text refós  de la Llei d’ urbanisme, i l’ article 5 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel 

qual s’aprova el Reglament sobre protecció  de la legalitat urbanística. 

L’alcalde senyor Grau, en compliment de l’establert a l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 

d’octubre, de règim jurídic del sector públic, s’absté d’intervenir en la votació, atès que 

té un interès personal en l’assumpte a tractar. 

El Ple amb el vot favorable dels quatre regidors de ISM, els dos regidors de GdSMC i del 

regidor de Ciu (ara PDeCAT), ACORDA: 

Primer. Atorgar llicència urbanística a Mas Valldeneu SCP per a la  construcció d’un cobert 

ramader i un cobert agrícola  en  la finca  Mas Valldeneu, d’aquest municipi, per un 

pressupost de 39.081,32 €. 

Segon. Condicionar la efectivitat de la llicència a la finalització de l’ exposició  pública de 

l’expedient. 

Tercer. El termini per iniciar les obres   es d’ un any  a partir de la notificació  de la llicència 

i el termini  per finalitzar-les  es de dos anys. 

Quart. Aprovar la liquidació  de l’ICIO i de la taxa per llicències urbanístiques, d’import 

1.758.66 € d’ acord amb les ordenances vigents al municipi. 

Cinquè. Notificar el present  acord a l’ interessat pel seu coneixement I efectes. 

 

8. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/18 

Vist l’expedient número 1/2018, referent a la modificació de crèdits del pressupost 
vigent, per suplement de crèdit, crèdits extraordinaris i incorporació de romanents amb 
finançament afectat. 



 

 

ANTECEDENTS 

1. Pel Decret de l’Alcaldia, de data 29 de maig de 2018, s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplements de crèdit, crèdits 
extraordinaris i incorporació de romanents amb finançament afectat. 

2. L’ajuntament de Sant Martí de Centelles va assolir un romanent de tresoreria per a 
despesa general positiu, de 857.576,54 €, i una capacitat de finançament de 396.412,60€, 
en la liquidació del pressupost de 2017. 

3. La Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 2/2012, de 27 d’abril, 
estableix que el destí del superàvit serà, entre altres,  la reducció de l’endeutament i el 
finançament de inversions financerament sostenibles. 

4. L’article 177.4 preveu el finançament de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 
amb romanent líquid de tresoreria. 

En aquest sentir es proposa l’aprovació de la modificació del pressupost següent: 

• Pressupost de despeses 

  

Crèdit 
inicial 

Modificació 
proposada 

Crèdit 
definitiu 

0110 
91300 

Amortització préstecs 45.694,00 28.721,93 74.415,93 

1500 
14305 

Retorn Servei d'Ocupació Catalunya 0 22.914,33 22.914,33 

1510 
22706 

Estudis  treballs tècnics 33.000,00 24.744,50 57.744,50 

1610 
61111 

Canvi canonades 0 60.037,79 60.037,79 

1610 
61112 

Canvi comptadors 0 15.327,45 15.327,45 

4540 
60906 

Condicionament camí Can Miqueló 0 97.654,67 97.654,67 

4540 
60907 

Treballs complementaris camí Can 
Miqueló 

0 8.320,27 8.320,27 

4540 
60908 

Condicionament camí de l'Oller al 
cementiri 

0 3.000,80 3.000,80 

4540 
70001 

Aportació arranjament camí Cinglera 0 1.179,75 1.179,75 

4590 
61117 

Protecció urbanització Les Comes 20.000,00 16.612,00 36.612,00 

1500 
62204 

Obrers diverses 0 15.235,80 15.235,80 

451 60003 Arranjament carrer Nou 0 1,14 1,14 



 

 

1531 
60905 

Condicionament camins Diputació 0 14.276,03 14.276,03 

2310 
16000 

Seguretat Social 68.223,83 6.589,85 74.813,68 

3230 
22620 

Activitats formatives i educatives 90.400,01 6.111,82 96.511,83 

3340 
22615 

Joventut 2.000,00 500 2.500,00 

3340 
22628 

Fons prestació Cultura 1.300,00 250 1.550,00 

4300 
22622 

Despeses Promoció Econòmica 4.000,00 625 4.625,00 

3110 
22699 

Promoció de la Salut 0 1.050,00 1.050,00 

3110 
46501 

Campanya desratització 2.400,00 500 2.900,00 

     
 MODIFICACIÓ TOTAL  323.653,13  

 

 

• Pressupost d’ingressos 

  

Previsió 
inicial 

Modificació 
proposada 

Previsió 
definitiva 

87000 
Romanent de Tresoreria per despesa 
general 

0 308.416,19 278.743,68 

87010 Romanent amb Finançament Afectat 0 15.236,94 15.236,94 

     
 MODIFICACIÓ TOTAL  323.653,13  

 

FONAMENTS DE DRET 

1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, i als articles 36 a 38 del Reial decret 500/1990. 

2. Segons la normativa d’Hisendes locals i el RD 500/90, els suplements de crèdit i els 
crèdits extraordinaris són modificacions del pressupost de despeses en les que s’atorga 
crèdit per a la realització d’una despesa específica i determinada, que no es pot ajornar 
fins l’exercici següent i per a la qual el crèdit existent resulta insuficient i no es pot 



 

 

ampliar, en el primer cas, i la inexistència d’aquest crèdit, en el segon. Entre els recursos 
amb els quals es pot finançar s’hi explicita el romanent líquid de tresoreria. 

3. Segons els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Règim 
Local, i l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, l’aprovació de la modificació del 
pressupost proposada es competència del Ple de la corporació. 

4. L’article 182 del RDL 2/2004 disposa que els crèdits que emparin projectes finançats 
amb ingressos afectats hauran d’incorporar-se obligatòriament, excepte que es desisteixi 
totalment i parcialment d’iniciar o continuar l’execució de la despesa. 

5. D’acord amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les 
entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran els seus pressupostos al 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes previstos  als articles 
3.2 i 5 de la LGEP. 

Per tant, 

El Ple  amb el vot favorable dels cinc regidors  de ISM  i del regidor del PdeCAt  i l’ abstenció 
dels dos regidors de GdSMC ,  el següent ACORD: 

Aprovar l’expedient de modificació del pressupost 1/2018, en concepte de suplements 
de crèdit, de crèdits extraordinaris i incorporació de romanents amb finançament afectat, 
per un import de 323.653,13 €, per tal de reduir l’endeutament públic, dur a terme 
inversions financerament sostenibles i disposar del crèdit suficient per atendre 
l’aportació al Consell Comarcal d’Osona, per l’arranjament del camí de la Cinglera, així 
com per efectuar la devolució d’una subvenció no justificada al Servei Català d’Ocupació. 

El Sr. Sans  diu que si però no està d’ acord amb  l’ obra del camí de Can Miqueló. 

 

9. APROVACIÓ REGLAMENT PUNT D’INFORMACIÓ TURÍSTICA MUNICIPAL DE SANT MARTÍ 
DE CENTELLES. 
 
Atesa la conveniència de regular l’ activitat del Punt d’informació turística municipal que 
es desenvolupa a les instal·lacions esportives de l’ Oller d’aquest municipi. 
 
Atès que les corporacions  municipals  estan facultades per intervenir en l’ activitat dels 
ciutadans mitjançant l’aprovació d’ordenances i reglaments tal com reconeixen els 
articles 178 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 84 de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de  règim local. 
 
Atès  que el procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments  municipals  es una 
competència atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels 
articles 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, reguladora de les bases de  règim local, 



 

 

Atès que el procediment d’ aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació inicial, 
la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i l’aprovació 
definitiva amb la publicació posterior del text íntegre. 
 
Atès  que , aquest reglament només requereix  l’ aprovació per la majoria simple, sense 
que calguin quòrums qualificats , per aplicació de l’ article 47 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril. 
 
Atès  que l’ article  178.2 de la Llei  municipal i de règim local de Catalunya, disposa que 
els reglaments s’ entendran aprovats definitivament amb caràcter automàtic si no s’ hi 
presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació  pública subsegüent a l’ 
aprovació inicial. 
 
El Ple amb els vots a favor dels 5 regidors d’ISM i el regidor de Ciu (PDeCat) i l’abstenció 
dels dos regidors de GdSMC, ACORDÀ: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Reglament del Punt d’ Informació turística municipal de 
Sant Marti de Centelles, segons el text que s’ adjunta als presents acords. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública els presents acords i el text del Reglament pel 
termini de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, 
mitjançant anunci  al Butlletí oficial de la província, tauler d’ anuncis de l’ ajuntament i a 
la web municipal. El termini d’ informació pública començarà a comptar des del dia de la 
publicació de l’ anunci al BOP. 
 
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cal al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública el reglament que ara s’aprova inicialment quedarà aprovat 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior i es procedirà directament a la 
publicació. 
 
El Sr. Serrat justifica la seva abstenció en el fet de que no tenia el text del reglament i no 
l’ ha pogut  examinar. 
 

10. APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS  DEL SERVEI 

MUNICIPAL DE PUNT D’INFORMACIÓ TURÍSTICA A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE 

L’OLLER I SERVEI DE BAR RESTAURANT 

Havent-se completat l’expedient per a la contractació del servei públic d’informació 
turística situat al centre esportiu de l’Oller,  iniciat mitjançant Resolució de l’ alcaldia  de 
data 4 de juny de 2018. 

 
Vistos els informes de la secretària interventora. 

 
Atès  que correspon  a l’òrgan de contractació l’aprovació de l’expedient i l’obertura del 
procediment d’adjudicació en els termes previstos a l’article 117 de l’esmentada Llei. 

 



 

 

L’òrgan competent  per l’ aprovació de l’ expedient , d’acord amb els apartats 1 i 2 de la 
Disposició Addicional Segona de la Llei  de Contractes del sector públic, és el Ple de la 
Corporació. 

 
El Ple amb el vot favorable dels cinc regidors d’ISM i l’abstenció dels dos regidors de 
GdSMC  i del regidor de CIU (PDeCAT presents en aquest acte ACORDÀ: 

 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació , pel procediment obert ,del contracte de  
serveis,  pel  servei  municipal d’informació turística i bar-restaurant  situat al centre de 
turisme esportiu de l ‘Oller. 

 
Segon. Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació de l’esmentat  contracte. 

 
Tercer. Aprovar el Plec de Clàusules administratives particulars que han de regir la 
contractació. 

 
Quart. Publicar el Plec de condicions i l’anunci de convocatòria de licitació del contracte 

al Perfil del contractant per un termini de vint i sis dies. 

 

El Sr. Serrat comenta  que la persona que  es faci càrrec del punt d’ informació turística 

ha de conèixer el poble. 

La Sra. Haro pregunta  com controlarà l’ ajuntament l’ activitat realitzada per el 

concessionari. L’ alcalde li contesta  que ja hi ha mecanismes 

El Sr. Sans pregunta si els interessats son de aquí a la vora. L’ alcalde diu que si. 

La Sra. Haro pregunta si la cuina està feta. El Sr. Grau diu que si. 

 

11. DONAR COMPTE DEL DECRET DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2017 

L’alcalde senyor Grau, en compliment de l ’establert a l’article 193.4 el text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, dona compte al Ple de la corporació, de la liquidació del pressupost municipal 2016, 
aprovada per decret 68 bis/2017, de data 18 de maig de 2017, el text del qual és el 
següent : 
 
 “Vistes les competències que m’atorga l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, i l’article 191.3 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
 
Vistos els estats que constitueixen la Liquidació del Pressupost de l’ajuntament de Sant 
Martí de Centelles, de l’exercici 2017, així com l’informe de la Intervenció municipal, a 
què fa referència l’article 90 del RD 500/1990, de 20 d’abril, en què s’exposen, 
resumeixen i expliquen els  aspectes més rellevants dels resultats econòmics del dit 
exercici, de conformitat amb les atribucions legals abans esmentades, 



 

 

 
 
RESOLC 
 
 
1.- APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2017, amb el resultat final següent: 
 
 

CONCEPTES 

DRETS 
RECONEGUTS 
NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 
NETES AJUSTAMENTS 

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

       

1. Total operacions 
no financeres (a+b) 1.283.532,33 844.933,83   438.598,50 

   a. Operacions 
corrents 1.136.432,34 765.333,29   371.099,05 

   b. Altres 
operacions no 
financeres 147.099,99 79.600,54   67.499,45 

2. Actius financers         

3. Passius financers 0 14.375,46   -14.375,46 

          

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI DE 
L'EXERCICI 1.283.532,33 859.309,29   424.223,04 

          

4. Crèdits gastats 
finançats amb 
romanent     27.436,78   

5. Desviacions de 
finançament 
negatives de 
l'exercici     28.453,84   

6. Desviacions de 
finançament 
positives de l'exercici     156.784,46   

          

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT       323.329,20 

 
 
2.- DETERMINAR els romanents de crèdit que podran incorporar-se al pressupost de 
l’exercici 2018, que se xifren en 266.096,35 €, segons la relació en què es detallen les 



 

 

aplicacions pressupostàries que els recullen, declarant l’anul·lació de la diferència, per 
import de 163.714,24 €, fins la quantitat total de romanents que resulta de la liquidació 
de despeses, per una quantia de 429.810,59 €. L’efectivitat de la incorporació dels crèdits 
es durà a terme mitjançant un expedient de modificació del Pressupost 2018, que es 
tramitarà d’acord amb el que preveu la Base núm. 12 d’execució del pressupost vigent. 
 
Aquests romanents per incorporar es finançaran amb les desviacions positives de 
finançament del mateix import. 
 
3.- APROVAR els estats d’evolució i situació de les obligacions i dels drets corresponents 
a l’agrupació comptable d’exercicis tancats, d’acord amb el resum següent: 
  

  
SALDO 
INICIAL RECTIFICACIÓ TOTAL COBRAT INSOLVÈNCIES 

PENDENT DE 
COBRAMENT 

INGRESSOS 215.376,76 14.735,26 230.112,02 48.130,99 41.428,73 140.552,30 

       
       

  
SALDO 
INICIAL RECTIFICACIÓ TOTAL 

PAGAMENTS 
ORDENATS 

PENDENT 
D'ORDENAR 
PAGAMENT  

DESPESES (O) 73.461,19 0,00 73.461,19 2.195,81 71.265,38  

       
       

  
SALDO 
INICIAL RECTIFICACIÓ 

A 
L'EXERCICI TOTALS 

PAGAMENTS 
REALITZATS 

PENDENT DE 
PAGAMENT 

DESPESES (P) 0,00 0,00 2.195,81 0,00 2.195,81 0,00 

 
 
4.- APROVAR els estats de Tresoreria, de situació i moviments d’Operacions no 
pressupostàries i de despeses amb finançament afectat, com a documents bàsics 
necessaris, de manera conjunta amb la Liquidació del pressupost, per quantificar el 
Romanent de Tresoreria. Els resums respectius reflecteixen les següents dades: 
 

a) Estat de Tresoreria   

      Saldo a 31/12/2017 894.624,70 

    

b) Estat d'operacions no pressupostàries   

     1. Deutors 8.495,08 

     2. Creditors 43.033,05 

    

C) Estat de despeses amb finançament 
afectat   



 

 

   Desviacions positives de finançament 
acumulades a 31/12/2017 15.236,94 

   Desviacions negatives de finançament 
acumulades a 31/12/2016 28.400,00 

   Desviacions positives de finançament 
imputables a l'any 2017 156.784,46 

   Desviacions negatives de finançament 
imputables a 2017 28.453,84 

 
 
5.- APROVAR el Romanent de Tresoreria que resulta: 
 

COMPONENTS EXERCICI ACTUAL 
     

1. (+) Fons líquids   894.624,70 

2. (+) Drets pendents de cobrament   184.754,46 

   (+) De pressupost corrent 37.759,50   

   (+) De pressupostos tancats 140.552,30   

   (+) D'operacions no 
pressupostàries 8.442,66   

   (-) Pendents d'aplicació 0,00   

     

3. (-) Obligacions pendents de 
pagament   116.490,98 

   (+) De pressupost corrent 2.244,97   

   (+) De pressupostos tancats 71.265,68   

   (+) D'operacions no 
pressupostàries 43.033,05   

   (-) Pendents d'aplicació 52,42   

     

I. Romanent de Tresoreria  (1+2-3)  962.888,18 

II. Saldos de dubtós cobrament  90.074,70 

III. Excés de finançament afectat  15.236,94 

     

IV. Romanent per a despeses 
generals   857.576,54 

 

6.-  Informar-ne el Ple en la primera sessió que se celebri. 



 

 

7.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern 
de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda. 

El Ple és dona per assabentat. 

L’ alcalde Sr. Grau manifesta la seva satisfacció pel resultat pressupostari amb un 
romanent  de tresoreria  molt important  (875.576,54€) i agraeix a l’ equip de govern  la 
seva contenció i  dona les gràcies molt especialment als regidors de la oposició  doncs 
amb el seu control i fiscalització  ajuden  a que les coses es facin bé. 

El Sr. Serrat  agraeix a l’ alcalde que hagi pensat en ells. 

El Sr Grau acaba dient que en els comptes figuren 90.000€  de difícil cobrament, 
corresponents a diferents impostos impagats d’ empreses i particulars. 

12. RATIFICACIÓ ACORDS JUNTA DE GOVERN I DECRETS 

12.1. RATIFICACIÓ SOL·LICITUD DEPARTAMENT GOVERNACIÓ, COMPENSACIÓ  
ECONÒMICA CÀRRECS ELECTES 

 

Vist que en el punt cinquè de l’ acord de la Junta de Govern de data 26 d’ abril de 2018, 

de sol·licitud de compensacions econòmiques a favor de l’ ajuntament  perquè abonin 

retribucions a determinats càrrecs electes, es disposa que es donarà compte al Ple a 

efectes de la seva ratificació, 

 

Es proposa al Ple  l’ adopció dels següents ACORDS : 

 

Primer. Ratificar en tot el seu contingut l’ acord de la Junta de Govern local de data 26 

d’ abril de 2018, el text del qual és el següent: 

 

“Vista la Resolució GAH/664/2018, de de 4 d’ abril, del Departament de Governació i 

Relacions Institucionals, de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a 

favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes per a 

l’exercici 2018. 

Atès que l’ajuntament de Sant Martí de Centelles reuneix els requisits per optar a 

l’atorgament d’aquesta compensació. 

Atès que l’ajuntament està interessat en rebre l’esmentada compensació que aboni la 

retribució de l’alcalde, que exerceix el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva. 

Atès que no ha estat possible, per raons funcionals de l’ajuntament, convocar un ple  

durant el termini de presentació de sol·licituds. 

Atès que en el Ple de la corporació de data 21 d’ abril de 2016 es va acordar demanar   

una compensació econòmica perquè aboni la retribució de l’alcalde, que exerceix el seu 

càrrec en règim de dedicació exclusiva 



 

 

Atès que no hi ha hagut variacions ni en la persona ni en la dedicació ni en cap altra 

requisit. 

Atès la urgència d’adopció de l’acord de sol·licitud de la compensació econòmica  abans 

de la finalització del termini de presentació prevista a la Resolució de convocatòria. 

Atès l’establert a l’article 21.k de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, i 

53 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

La Junta de Govern local per unanimitat  ACORDÀ : 

Primer. Sol·licitar, d’acord amb la Resolució GAH/664/2018, de 4 d’ abril del Departament 

de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya una compensació 

econòmica a favor d’aquest ajuntament de 17.505,72 € (1.458,81€ mensuals x 12mesos) 

perquè aboni la retribució de l’alcalde, Sr. Josep A. Grau, amb NIF 77300697C, per a 

l’exercici 2018, que exerceix el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva. 

Segon. Manifestar l’acceptació plena de l’ajuntament de les bases de la convocatòria. 

Tercer. Manifestar el compromís de l’ajuntament en el manteniment d’alta de l’alcalde 

en el règim de la seguretat social, en la que va ser donar d’ alta en data 21 de juliol de 

2008 i continuar assumint la Corporació, el pagament de les quotes empresarials que 

corresponguin. 

Quart. Trametre els precedents acords i altra documentació complementària al 

Departament de Governació i  Relacions Institucionals pel seu coneixement i efectes. 

Cinquè. Donar compte d’aquest acord al Ple de la corporació en la primera sessió que 

aquest convoqui per a la seva ratificació.” 

 

Es ratifica  amb els vots favorables dels cinc regidors de ISM i del regidor del  PdCAT I l’ 

abstenció dels dos regidors de GdSMC . 

 

12.2. RATIFICACIÓ  ACORD FESTES LOCALS 2019 

 

Vist que en el punt tercer de l’ acord de la Junta de Govern de data 26  de març de 2018, 

de proposta de Festes locals per a l’ any 2019,es disposa que es donarà  compte de l’acord 

al ple en la primera sessió que es convoqui.  

 

El Ple per unanimitat ACORDÀ : 

 

Primer. Ratificar en tot el seu contingut l’ acord de la Junta de Govern local de data 26 

de març de 2018, el text del qual és el següent: 

 



 

 

“Vist l’ escrit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat en el 

que  informa que avança la preparació de l’ Ordre de Festes locals per a l’ any 2019 i 

demana si l’ajuntament els hi  pot fer arribar la proposta de festes locals del municipi, 

abans del 30 d’ abril. 

Atès que no està prevista la celebració de cap ple aquest mes atesa la periodicitat 

trimestral establerta al municipi. 

Atès l’ establert a l’ article 53 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. 

La Junta de Govern local per unanimitat ACORDÀ: 

Primer. Proposar com a festes locals del municipi per a l’ any 2019: 

-Sant Jaume, 25 de juliol 

-Sant Martí, 11 de novembre 

Segon. Trametre el present acord al Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la 

Generalitat, pel seu coneixement i efectes. 

Tercer. Donar compte d’aquest acord al ple en la primera sessió que aquest convoqui per 

a la seva ratificació.” 

Es ratificat  amb el vot favorable dels cinc regidors ISM, el regidor de CIU (PdeCAT)  i de 

la Sra. Haro (GdeSM) i l’ abstenció  de l’ altra regidor de GdSMC,. 

 

El Sr. Serrat  opina que ell es mes partidari  de  tenir com a festa local la segona Pasqua,  

en comptes del dia Sant Martí, al ser festa a Barcelona i molts municipis hi ha mes 

moviment de gent. 

El Sr. Sans  opina que s’ha de mantenir Sant Martí, que es la festa de la zona rural del 

poble. 

 

Ratificació decrets  

Els Decrets núm. 119 i  121 són  ratificats amb els vots del cinc regidors de ISM  i l’ 

abstenció  dels dos regidors de  GdSM  i  del regidor Sr. Sans (Pdcat)  el qual   reitera que 

no està d’ acord amb el tema del punt d’ informació. 

 

13 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. 33/18 a 
115/2018. 



 

 

 
El Sr. Grau també dona compte de les actes de les Juntes de govern corresponents a les 
sessions dels  mesos de febrer, març i abril  de 2018. 
 
El Sr. Serrat comenta en relació a la factura d’ una armilla antibales de la vigilant municipal 
de la nit, que el vigilant de dia també n’ hauria de portar. 
El Sr. Serrat  s’ interessa per la factura  dels honoraris de l’ arquitecta municipal en relació 
a l’ obra prevista de  canvis de canonades d’ aigua . El Sr. Grau l’ informa que son els 
honoraris per la realització  del projecte. 
El Sr. Sans  diu que no troba be  que no es faci una oferta a diversos arquitectes. Avui en 
dia hi ha molta competència i es baixen els preus. 
El Sr. Serrat  pregunta on es situada la parcel·la  on anirà l’ escola. L’alcalde li explica  i el 
Sr. Serrat opina que es un terreny molt costerut. El Sr. Grau  diu que si però que no hi ha 
alternativa vistos els metres que es necessiten per a la seva  instal·lació. 
El Sr. Serrat pregunta quina feina fa la gestoria Berruezo-Tenas. L’alcalde li contesta que 
les nòmines del personal de l’ ajuntament, contractes, liquidacions... 
Finalment el Sr. Serrat pregunta per la parcel·la  venuda per l’ ajuntament. 
L’ alcalde li contesta  que la documentació ja es a la notaria a l’espera de signar la 
corresponent escriptura. 
 
.  
 
El Ple es dona per assabentat. 
 
 

14. MOCIONS 

14.1 MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL SANITARI CATALÀ I LA UNIVERSALITZACIÓ DE 

L’ATENCIÓ SANITARI. 

El Govern de l’Estat espanyol ha presentat recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 

9/2017 del Parlament de Catalunya que regula la universalització de l’atenció sanitària 

amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de Salut. 

Aquest recurs suposa una nova mostra de deslleialtat institucional del Govern de l’Estat 

que contínuament utilitza els tribunals per a qüestionar i no respectar la voluntat de les 

catalanes i els catalans representats en el Parlament de Catalunya. De fet, el Parlament 

de Catalunya el que fa quan legisla tan amb la Llei 21/2010 com en la citada del 2017, és 

complir fil per randa el que disposa l’article 23 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya: 

“Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis 

sanitaris de responsabilitat pública, en els termes que estableixin les lleis”.  

Alhora, el recurs és un atac directe al model sanitari català. Els valors que la nostra 

societat ha volgut transmetre en la gestió del Sistema Nacional de Salut, incorporen la 

universalització de l’atenció sanitària, sense matisos. El dret a la protecció de la salut de 

totes les persones està recollit i emparat a la Declaració Universal dels Drets Humans i a 



 

 

d’altres resolucions i normes de dret internacional que han estat subscrit per l’Estat 

espanyol i que clarament el posen en evidència pel fet de recórrer al Tribunal 

Constitucional. 

L’aprovació de la Llei 9/2017 va  deixar enrere el Reial Decret llei 16/2012 que va suposar 

un atac competencial i la introducció d’unes limitacions en l’accés a la sanitat que no 

compartim. 

Des dels Ajuntaments del nostre país treballem perquè el model del Sistema Nacional de 

Salut es correspongui a una societat diversa, inclusiva i que vetlla per garantir l’accés, la 

gratuïtat i la universalitat de l’atenció sanitària als col·lectius més vulnerables. 

El Ple per unanimitat, ACORDÀ: 

Primer.- Mostrar el rebuig del nostre municipi davant la presentació per part del Govern 

de l’Estat espanyol d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 9/2017 del Parlament 

de Catalunya que regula la universalització de l’atenció sanitària amb càrrec a fons públics 

per mitjà del Servei Català de Salut. 

Segon.- Denunciar la permanent deslleialtat institucional del Govern del l’Estat amb la 

utilització constant del sistema judicial en contra de la voluntat de la ciutadania de 

Catalunya expressada a través dels nostres legítims representants al Parlament de 

Catalunya. 

Tercer.- Defensar el model sanitari català i especialment la universalització i la gratuïtat 

que garanteix l’accés als col·lectius més vulnerables tal com es recull a la llei recorreguda, 

al nostre Estatut i a múltiples declaracions, resolucions i normes de dret internacional 

subscrits per l’Estat espanyol. 

Quart.- Mostrar el compromís del nostre Ajuntament en una defensa activa d’aquest 

model davant els partits que de manera continuada qüestionen els valors d’una societat 

oberta, diversa i inclusiva. 

Cinquè.- Donar suport i subscriure el manifest titulat “Salut, un dret de tothom” impulsat 

per professionals sanitaris a través de la Plataforma pel dret universal a la salut. 

Sisè.- Donar trasllat d’aquesta moció al Govern de l’Estat espanyol, als grups 

parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes del nostre país 

(ACM i FMC) i a la Generalitat de Catalunya, concretament al Departament de Salut i 

CatSalut. 

 

14.2 MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS EXILIATS I LA 
DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE L’ESTAT ESPANYOL 

Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de 
Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. L’onada 



 

 

repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol està 
disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per tal 
d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat de 
la sobirania popular empresonant injustament els nostres legítims representants públics, 
tots ells gent de pau. 

El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou 
dia trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades 
Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta 
Rovira tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre país com un nou episodi 
fosc de repressió i de vulneració dels principis democràtics més elementals. Un escenari 
que queda agreujat per la recent detenció del President legítim de Catalunya, Carles 
Puigdemont, totalment incomprensible davant la comunitat internacional. 

Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada 
vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més 
bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i 
civilitzat. 

Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme 
intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya 
del segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense 
vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots 
per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre estarem al costat 
d’aquells representants que defensen la voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre 
i el resultat de les eleccions del 21 de desembre. 

I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor 
de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, 
amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, una autèntica 
cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense mesura. 

Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles 
Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, 
Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi 
Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el 
nostre mandat democràtic, emanat directament dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny 
de la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver: 
la llibertat i el ple exercici de la democràcia. 

Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita 
és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i 
no com a súbdits. 

Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles. 

ACORDA: 

PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol 
Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart 
i Jordi Sánchez. 



 

 

SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats:  Carles 
Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna 
Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans sense 
veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític. 

TERCER.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en 
tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la 
vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un 
estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal. 

QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així com 
la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat. 

CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions 
pròpies d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera 
immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans. 

SISÈ.- Instem a totes les entitats a defensar els drets fonamentals, civils, polítics, la 
llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits democràticament del 
Parlament de Catalunya. 

 
SETÈ.-Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a 
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) així 
com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI), l’aprovació de la present moció. 
 
14.3 MANIFEST UNITS CONTRA LA REPRESSIÓ 
 
Avui tornem a viure un divendres negre. Altre cop, el nostre representants polítics, homes 
i dones íntegres, honrats, pacífics i de profundes conviccions democràtiques han estat 
empresonats. L’onada repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el 
govern espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans 
més bàsics per tal d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. El govern de  
Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat, 
intenten esclafar la voluntat de la sobirania popular empresonant injustament als nostres 
legítims representants públics, tot ells gent de pau. 
 
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme 
intransigent que ens recorda de manera inevitable a les èpoques més fosques de 
l’Espanya del segle XX, els catalans no callarem. Continuarem defensant les nostre idees 
polítiques perquè aquestes  no tenen barrots que les facin callar. Avui, un cop més, ho 
volem dir molt alt i clar: sempre estarem al costat d’aquells representants que defensen 
la voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre, de les eleccions imposades del 21 de 
desembre. 
 
I és precisament això és el que els fa por. Vosaltres els feu por. Un poble tossudament 
alçat que només vol decidir democràticament i lliure quin ha de ser el seu futur. I l’estat, 
en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són motor de la 
cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, amenaces 



 

 

i, finalment, presó. Una causa general contra l’Independentisme, una autèntica cacera de 
bruixes, feroç i salvatge, sense mesura. 
 
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostre representants, Carme 
Forcadell, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquím Forn, Dolors 
Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sanchez, tindrem por. Inquisidors i botxins, us mirem als ulls i 
us diem que no ens vencereu, que no podreu empresonar les nostres idees. 
 
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita 
és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i 
no com a súbdits. Demanem, exigim!, la restitució de les nostres institucions, de la 
llibertat dels presos polítics, del retorna dels exiliats, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, 
Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, i el respecte pel 
poble de Catalunya. 
 
Des dels ajuntaments i les viles i ciutats farem sempre costat als nostres representants 
polítics. Perquè la millor manera de servir als nostres conciutadans és servir a la causa 
més justa que hi pot haver: la LLIBERTAT i el ple exercici de la DEMOCRÀCIA. Som un sol 
poble, democràtic, pacífic, i alhora ferm i compromès amb el respecte dels drets i 
llibertats. 
 

15 PRECS I PREGUNTES 

El Sr. Serrat  pregunta si la brigada municipal  fa obres en terrenys privats .L’ alcalde li 

contesta que no, però això no vol dir que netejant la vegetació si veuen una branca molt 

perillosa pels vianants no la tallin.  

El Sr. Serrat diu que també ha vist  que desbrossen  en cases particulars.  

El Sr. Sans  pregunta com està el tema de l’ internet a la zona rural. El regidor, Sr. Pujol 

diu que ja s està finalitzant. 

El Sr. Sans  demana   que per tal de millorar les telecomunicacions en aquesta zona  des 

de l’ ajuntament  es realitzin gestions amb companyies de telefonia per tal que instal·lin 

una antena. Es podria posar a Sant Miquel. 

L’ alcalde, Sr. Grau diu que s’estudiarà. 

I no havent mes assumptes que tractar l’ alcalde aixeca la sessió a les 22,20. En dono fe. 

 

Sant Martí de Centelles, l’alcalde i la secretària signen electrònicament al marge. 
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