
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE ORDINARI DE 13 DE SETEMBRE DE 2018 DE L’AJUNTAMENT DE 
SANT MARTÍ DE CENTELLES 

 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Sessió núm.:             3/2018 
Dia:                               13  de setembre de 2018 
Caràcter:             ordinari 
Lloc:              Sala d’actes 
Hora:              20:00 – 22:30 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 
 
Sra. M. Cristina Aliguer i Miró, secretària de la Corporació 
 
Excusen assistència: 
 
Sr.   Pere Sans i Tantiñà, regidor 
 
Sr.   Federico Nicolàs i Serna, regidor 
 
Ordre del dia  
 
 1.-  Aprovació acta anterior  (2/18) 
 2.-  Aprovació conveni Mancomunitat la Plana  cessió de dades 
 3.-  Aprovació definitiva Pla municipal de prevenció d’ incendis (PPI) 
 4.-  Aprovació modificació  del pressupost 5/20186. 
 5.-  Aprovació  expedient contractació  “Camí de  Can Miqueló” 
 6.-  Nomenament  encarregat Registre civil del Jutjat de  Pau 
 7.-  Aprovació compte general  2017 
 8.-  Decrets de l’ alcaldia  i actes de la Junta de Govern 
 9.-  Mocions 
10.- Precs i preguntes 



 
1.- Aprovació acta anterior (2/18) 
 
El Sr. Serrat manifesta que en els punts 5,8,12 i ratificació del decret núm. 121, ha de 
constar que el seu grup es va abstenir.  
 
Feta aquesta esmena l’acta s’aprova per unanimitat. 
 
2.-Aprovació conveni de cooperació interadministrativa entre la Mancomunitat  
intermunicipal La Plana i l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles que regula la cessió de 
dades de caràcter personal. 
 
Vist el text del conveni de cooperació interadministrativa entre la  mancomunitat  
intermunicipal voluntària  la plana i l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles que regula 
la cessió de dades de caràcter personal, tramès  per la Mancomunitat. 
 
Atès que la Mancomunitat la Plana  presta  diversos Serveis per compte dels ajuntaments 
mancomunats i concretament a Sant Martí de Centelles presta els següents: 
 
- La gestió de residus sòlids urbans. 
 
- Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció a les persones en 
situació o risc d’exclusió social. 
 
- Serveis funeraris. 
 
Atès que la Mancomunitat la Plana per a la gestió de les seves finalitats estatutàries 
precisa de dades de caràcter personal dels veïns empadronats, entre altres a Sant Martí 
de Centelles. 
 
Atès que  en compliment de la normativa de protecció de les dades de caràcter personal  
i en virtut de les dades que l’ajuntament comunicarà a la Mancomunitat la Plana, es 
considera necessària la formalització d’un conveni de col·laboració interadministrativa 
que reguli la comunicació d’aquestes dades. 
 
Atès l’establert a l’article 57 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local; 
l’article 66 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 Calalunya i l’article 303 i següents del Decret 179/ 1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i Serveis dels ens local. 
 
El Ple amb el vot favorable dels cinc regidors d’ISM i l’abstenció dels dos regidors de 
GdSMC, ACORDÀ: 
 



Primer. -Aprovar el text i la signatura del Conveni de cooperació interadministrativa entre 
la Mancomunitat Inter municipal voluntària la Plana i aquest ajuntament, conveni que te 
per objecte establir una col·laboració interadministrativa per la cessió de dades de 
caràcter personal per part de l’Ajuntament a la Mancomunitat per tal que aquesta pugui 
gestionar les seves finalitats estatutàries vigents, i les que s’incorporin en posterioritat en 
els seus Estatuts, d’acord amb el text obrant a l’expedient. 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde per la signatura del conveni i qualsevol altra document que 
sigui necessari en relació al present acord. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Mancomunitat la Plana i als ajuntaments 
mancomunats d’ Aiguafreda, el Brull, Folgueroles, Malla, Muntanyola, Santa Eulàlia de 
Riuprimer, Seva , Taradell, Tona, Viladrau i l’ EMD de Sant Miquel de Balenyà, pel seu 
coneixement  i efectes oportuns. 
 
 
3.-Aprovació definitiva  del Pla municipal de prevenció d’ incendis forestals de Sant Martí 

de Centelles., (PPI) 2018-2022 

Vist que per acord de ple   de data  7 de juny de 2018,  l’ajuntament va aprovar inicialment  

el Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI) elaborat per la Diputació de 

Barcelona, per als anys 2018-2022. 

Atès que  l’expedient  va estar exposat al públic per un termini   de 30 dies   mitjançant 

anunci als taulers d’edictes de l’ajuntament i a la web municipal, sense que  es 

presentessin al·legacions i/o suggeriments. 

 Atès que es va trametre l’expedient al DARP de la Generalitat als efectes de la seva 

aprovació. 

Atès que  de la resolució del DARP es desprèn que s’aprova la revisió del Pla de Prevenció 

d’Incendis forestals del municipi de Sant Martí de Centelles núm. PIF 223 vigent fins el 31 

de desembre de 2022 amb el següent condicionant:  

“Els treballs proposats ( manteniment de plataforma I obertura  de la secció de servei) 

propers al riu Rossinyol (camí 07-III, camí de  Ca l’ Aliguer) no es podran  executar  els 

mesos de juny a setembre, ambdós inclosos”. 

El Ple per unanimitat ACORDÀ: 

Primer.- Aprovar definitivament  el Pla  Municipal de prevenció d’ incendis forestals  del 

municipi, elaborat per la Diputació de Barcelona, afegint al seu text  la següent condició  

imposada per el DARP , per resolució de la directora general d’ecosistemes forestals  i 

gestió del medi, de data 20 de juliol de 2018.2 



“Els treballs proposats (manteniment de plataforma i obertura de la secció de servei) 

propers al riu Rossinyol (camí 07-III camí de Ca l’Aliguer) no es poen executar els mesos 

de juny a setembre, ambdós inclosos.” 

Segon.- Notificar el present  acord  al DARP, a la Diputació de Barcelona i a l’ ADF Congost. 

4.-Modificació del pressupost per suplements de crèdit  (5/18) 

Expedient número 5/2018, referent a la modificació de crèdits del pressupost vigent, per 
suplements de crèdit. 

ANTECEDENTS 

1. Pel Decret de l’Alcaldia, de data 31 de juliol de 2018, s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplements de crèdit. 

2. S’ha considerat necessari per part de la corporació l’adquisició de material afecte a la 
dinamització del comerç i de promoció de les activitats que es duen a terme a Sant Martí 
de Centelles. En concret es tracta de banderoles que s’adhereixen als fanals mitjançant 
suports metàl·lics amb missatges adreçats a la població informant sobre esdeveniments 
que es duen a terme. 

3. D’altra banda, també s’ha considerat necessari l’elaboració d’un pla director de 
subministrament d’aigua a la població, el qual es finança parcialment amb una subvenció 
de l’Agència Catalana de l’Aigua, i la resta és a càrrec de l’ajuntament de Sant Martí de 
Centelles. 

4. 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. 

5. 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. 

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. 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. 

El Ple per unanimitat ACORDÀ: 

Primer.- Aprovar l’expedient de modificació del pressupost 5/2018, en concepte de 
suplements de crèdit, per un import de 13.456,29 €, d’acord amb el detall següent: 

 

PRESSUPOST DE DESPESES 

  

Crèdit 
inicial 

Modificació 
proposada 

Crèdit 
definitiu 

1610 
22712 

Pla director abastament d'aigua 9.000,00 7.456,00 16.456,00 

4312 
22627 

Materials dinamització comercial 1.500,00 6.000,29 7.500,29 

 TOTAL MODIFICACIÓ PRES. DE DESPESES  13.456,29  

 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 

  

Previsió 
inicial 

Modificació 
proposada 

Previsió 
definitiva 

87000 RTDG 308.416,19 13.456,29 321.872,48 

 TOTAL MODIFICACIÓ PRES. INGRESSOS  13.456,29  



Segon.- Publicar aquest acord en el e-tauler d’anuncis de la corporació i en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, durant un termini de quinze dies durant els quals els 
interessats podran examinar l’expedient i presentar reclamacions davant el Ple. 

5.-Aprovació expedient de contractació de l’obra “Millora i pavimentació del Camí de Can 

Miquelò” . 

Vist que  s’ ha completat  l’expedient de contractació  de l’ obra “ Millora  i pavimentació  

del camí de  can Miqueló ” iniciat per  Resolució de l’alcaldia de data 28 d’ agost de 2018 

quedant justificat  les exigències de l’ article 116 de la Llei de Contractes. 

Atès  l’establert als articles 116 I 117 de la Llei 8/2017, de 9 de novembre, de contractes 

del sector públic. 

El Ple amb el vot favorable dels cinc regidors d’ ISM i l’abstenció dels dos regidors de 

GdSMC 

ACORDÀ: 

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres “Millora i pavimentació del camí 

de can Miqueló” que compren el plec de clàusules administratives particulars i  el projecte 

d’obres amb prescripcions tècniques. 

Segon.- Disposar la obertura del procediment d’adjudicació. 

Tercer.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 454060906 del pressupost  

municipal vigent. 

Quart.-  Publicar  el present  acord   al perfil del contractant. 

 
6.- Nomenament persona  encarregada Registre civil del jutjat de pau. 
 
Vist que per jubilació de la persona encarregada del Registre civil cal  nomenar un altra 
persona idònia que puguin  realitzar aquesta tasca. 
 
Atès que d’acord amb l’establert a l’article 4 de l’ Ordre Jua/92/2018, de 27 de juny, 
correspon a l’òrgan competent de l’ajuntament nomenar les persones idònies que 
s’hagin de fer càrrec de la secretaria i del registre civil del jutjat de pau respectiu. Sens 
perjudici de la resolució d’aprovació que ha d’efectuar el conseller o consellera de 
Justícia. 
 
Atès que d’acord amb l’esmentada Ordre el nomenament de la persona idònia ha de 
recaure necessàriament en una persona que depengui de l’ajuntament que insta el 
nomenament. 
 



Atès que  la treballadora  de l’ajuntament, Sra. Concepción García Giner i amb categoria 
d’administrativa, compleix les condicions de capacitat i de no incórrer en cap causa 
d’incompatibilitat per exercir el càrrec. 
 
El Ple per unanimitat  ACORDÀ : 
 
Primer.- Nomenar a la Sra. Concepción García Giner i amb NIF 37286586K per fer-se 
càrrec  de la secretaria del registre civil del jutjat de pau de Sant Martí de Centelles, amb 
efectes d’ 1 de setembre de 2018. 
 
Segon.- Trametre el present acord, juntament amb la documentació necessària que 
disposa l’article  4 de l’ Ordre JUS/92/2018 de 27 de juny al Departament de Justícia de 
la Generalitat als efectes d’aprovació del conseller de Justícia. 
7.- Aprovació Compte General 2017 

 
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2017, s’ha elaborat el compte general de 
l’ajuntament. 
 
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic 
financer, patrimonial i pressupostari i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica 
i complementària. 
 
El compte anual de l’exercici pressupostari 2017 s’ha sotmès a la informació de la 
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen favorable en data 12 de 
juliol  d’ enguany. 
 
Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
data 23 de juliol de 2017, pel període reglamentari, no s’hi han presentat reclamacions, 
al·legacions ni  observacions. 
 
Atès l’establert als articles 208 a 212 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, la instrucció de 
compatibilitat i altres disposicions concordants. 
   
El Ple  amb  el vot favorable dels cinc regidors d’ ISM i l’abstenció dels dos  regidors de 
GdSMC, ACORDÀ : 
 
 
Primer.- Aprovar definitivament el Compte General de la Corporació corresponent a 
l’exercici 2017, d’acord amb la documentació que hi ha a l’expedient. 
 
Segon.- Retre els esmentats Comptes de la Corporació, esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic 2017 a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que disposa l’article 
2012.5 del RDL 2/2004 de 5 de març i al Departament de Governació de la Generalitat. 



 
L’ alcalde , Sr. Grau  pregunta el motiu de l’abstenció dels regidors de GdSMC. 
El Sr. Serrat  li contesta que s’ ha abstingut perquè no disposa de prou dades . Opina que  
segur que els comptes  estan bé però desconeix el detall. 
 
La Sra. Haro comenta que s’absté perquè en definitiva son els comptes de l’equip de 
govern, i que responen a la manera d’actuar de l’equip actual. Potser, el seu grup, GdSMC 
ho faria diferent. 
 
8.- 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. 115/18 a 
160/2018. 
 
El Sr. Serrat s’interessa pel Decret núm. 145 pel que s’ incoa expedient disciplinari a la 
agutzil de nit. El Sr. Serrat  comenta que es diu que  la vigilant va agafar la baixa perquè 
se li van canviar les condicions inicials. Pregunta quan finalitza el contracte. El Sr. Grau li 
contesta que el 31 de desembre. 
 
El Ple es dona per assabentat. 
 
El Sr. Grau també dona compte de les actes de les Juntes de govern corresponents a les 
sessions dels  mesos de maig, juny i juliol de 2018. 
 
El Sr. Serrat demana aclariments sobre noms d’entitats que  figuren a les actes i conceptes 
de diverses factures, els quals son resolts per l’alcalde i distints regidors de l’equip de 
govern. 
 
9.- Mocions  
 
9.1- Moció de suport al dret a morir dignament i a la despenalització de l’eutanàsia 
 
La declaració universal dels Drets Humans (1948), al seu article primer, diu que “tots els 
éssers humans neixen lliures i iguals en llibertat i en drets”. Aquesta llibertat i aquesta 
dignitat no s’han  de perdre en cap moment de la vida, tampoc en el procés final que ens 
porta a la mort.  
 
La Constitució Espanyola (1978), al seu article 10, reconeix la dignitat de la persona i el 
lliure desenvolupament de la seva personalitat. De nou reiterem que aquesta dignitat i 
aquest lliure desenvolupament no s’han de perdre en el procés final que ens porta a la 
mort.   
 



Malgrat això, l’article 143.4 del Codi Penal espanyol encara penalitza, si bé rebaixant les 
penes, a la persona que ajudés a morir a una altra “amb actes necessaris i directes (...) 
per la petició expressa, seriosa i inequívoca d’aquest, en el cas que la víctima patís una 
malaltia greu que el conduís necessàriament a la mort, o que li produís greus patiments 
permanents i difícils de suportar”.    
 
Catalunya ha desenvolupat una legislació pròpia sobre el dret a viure amb dignitat el 
procés de la mort, concretada en la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets 
d'informació concernent a la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica i el 
Decret 175/2002, de 25 de juny, pel qual es regula el Registre de voluntats anticipades.  
Aquests principis queden també ratificats en la Llei estatal 41/2002, de 14 de novembre, 
norma reguladora de l’autonomia del pacient i de dret i obligacions en matèria 
d’informació i documentació clínica. 
 
Aquests principis queden també ratificats en la Llei estatal 41/2002, de 14 de novembre, 
bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de dret i obligacions en matèria 
d’informació i documentació clínica.  
 
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006, en el seu article 20, titulat  “Dret a viure 
amb dignitat el procés de la mort” diu que “totes les persones tenen dret a rebre un 
tractament adequat del dolor i cures pal·liatives integrals i a viure amb dignitat el procés 
de llur mort” i afegeix  “totes les persones tenen dret a expressar llur voluntat d'una 
manera anticipada per tal de deixar constància de les instruccions sobre les intervencions 
i els tractaments mèdics que puguin rebre, que han d'ésser respectades (...)”. 
 
La concreció d’aquestes orientacions legals ha quedat reflectida en la pionera Carta de 
drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària (2001), revisada 
i aprovada pel Departament de Salut el juny de 2015, que en el capítol d’Autonomia i 
presa de decisions, apartat 5.1.8. diu “la persona té dret a viure el procés que s’esdevingui 
fins al final de la vida segons la seva concepció de dignitat (...)”. 
 
En aquest context, la persona té dret a rebre una atenció de qualitat que promogui 
l’alleujament del patiment, sigui físic, psicològic, social o espiritual, proveïda en l’entorn 
idoni (domicili, hospital, etc.), i atenent les preferències de la persona.  
 
Quan es donen situacions de patiment insuportable i la persona, en plena possessió de 
les seves facultats per decidir, expressa el seu desig de morir i sol·licita ajuda per fer-ho, 
té el dret a rebre un tracte respectuós i que se li doni una resposta proporcionada a la 
intensitat d’aquest patiment. Igualment, la persona té dret que els professionals sanitaris 
li facilitin les cures i els tractaments necessaris per facilitar-li una mort digna i sense 
patiment, sempre dins del marc legal vigent.” 
 
Recentment, el 26 de gener de 2017, el Parlament de Catalunya ha aprovat una  Moció 
sobre el Dret a Morir Dignament.  Aquestes lleis, juntament amb el desenvolupament 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=246194
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=246194
http://www.gencat.net/diari/3665/02170076.htm
http://www.gencat.net/diari/3665/02170076.htm
http://www.hospitalclinic.org/files/ElClinic/ciutada/carta-drets-deures.pdf
http://www.hospitalclinic.org/files/ElClinic/ciutada/carta-drets-deures.pdf


dels programes de cures pal·liatives han suposat una millora al llarg dels darrers anys que 
no podem ignorar.  
 
Malauradament però, l'experiència de DMD, obtinguda a partir de l'atenció 
personalitzada a centenars d'homes i dones al llarg dels darrers anys, ens permet afirmar 
que massa persones continuen patint un sofriment innecessari al final de la seva vida. Ja 
sigui per desconeixement d'aquestes lleis per una part del personal sanitari; 
desconeixement per part dels pacients i del seu entorn dels seus drets o de com exercir-
los; per la dificultat d'accés als equips de cures pal·liatives per desinformació d'una part 
del personal sanitari o per manca de recursos suficients per atendre a tota la població; o 
ja sigui per la  penalització de l’ajuda a morir a l’article 143.4 del Codi Penal espanyol.  

Per tant, per aconseguir facilitar el dret a morir dignament de la ciutadania, és necessari 
despenalitzar l’eutanàsia i en paral·lel impulsar les  mesures  que actualment permet la 
llei. Per avançar en el dret a la mort digna també és necessari la presa de consciència dels 
ajuntament i la seva implicació. I és que a Catalunya, menys de l’1% dels catalans ha 
registrat un Document de Voluntats Anticipades (DVA). 

 
L’Associació DMD-Cat ha fet arribar una sèrie de peticions a L’Ajuntament de Sant Martí 
de Centelles perquè, des de l’àmbit municipal, afavoreixi un seguit de mesures per ajudar 
a que la població pugui viure de la manera més digna possible el procés de llur mort. 
  
El 30 d’abril de 1993, Ramon Sampedro, afectat de tetraplegia des d’agost de 1968, va 
presentar al Jutjat número 5 de Barcelona la seva petició d’autorització perquè li fossin 
subministrats els fàrmacs necessaris per acabar amb els seus patiments físics i psíquics. 
Una demanda que li va ser denegada. Avui dia, també ho faria impossible la legislació 
actual. Avui, vint-i-quatre anys més tard d’aquesta data, l’Ajuntament de Sant Martí de 
Centelles fa aquesta declaració institucional: 
 
 
ACORDS 
 

1. Donar suport a les propostes presentades per l’associació Dret a Morir 

Dignament-Catalunya i, per manifestar el seu compromís, es compromet a 

promoure la cultura de la mort digna mitjançant els següents punts: 

 
2. Facilitar i/o oferir recursos formatius a les treballadores i treballadors municipals 

(serveis socials, centres culturals, centres municipals de salut, policia municipal, 

residències, centres de dia, assistència a domicili, etc.) sobre els drets de la 

ciutadania al final de la vida i el Document de Voluntats Anticipades (DVA).  

  



3. Col·laborar amb el Parlament i la Generalitat de Catalunya en la simplificació del 

tràmit del DVA per tal d’oferir a la ciutadania la possibilitat de signar el document 

davant d’un funcionari públic municipal. 

 
4. Instar el Departament de Salut a garantir l'assistència de PADES 24 hores al dia i 

7 dies a la setmana, controlant la qualitat de servei, i procurant revertir l'actual 

proporció entre els serveis públics i els externalitzats. 

 
5. Instar el Departament de Salut a reforçar i millorar els serveis de pal·liatius 

domiciliaris al municipi amb l’augment del servei d’atenció a domicilio (SAD) per 

a les persones ateses pels equips de PADES. 

 
6. Instar el Departament de Salut a la creació d’un observatori de la qualitat de la 

mort format per representants de les institucions i de la societat civil. Aquest 

observatori serà l’encarregat d’investigar i analitzar la qualitat de la mort al 

municipi. Entre les seves funcions estaria fer un seguiment de les polítiques 

públiques i elaborar informes; comptaria amb capacitats no només consultives 

sinó també de control, seguiment, denuncia, executives i de propostes 

legislatives.  

 
7. Donar suport a la proposta del Parlament de Catalunya demanant la 

despenalització de l’eutanàsia al Congrés. 

 
8. Donar trasllat d’aquest Acord a l’ACM, a la FMC, al Parlament, al Govern, al 

Congrés de Diputats, a l’Associació pel Dret a Morir Dignament i als mitjans de 

comunicació locals. 

 
Es aprovada per unanimitat. 
 
9.2.- Moció de suport i adhesió a les conclusions del primer Congrés Català en defensa de 
l’Estat de Dret. 
 
El dia 5 de maig de 2018 es va celebrar el “Primer Congrés Català en defensa de l’Estat 
de Dret” al Paranimf de l’Edifici històric de la Universitat de Barcelona, organitzat per la 
Comissió de Defensa de l’ICAB la Coordinadora de l’Advocacia Catalana, el  Col·lectiu 
Praga,  Alerta Solidària,  Òmnium Cultural, la Fundació Catalunya i la Fundació Congrés de 
Cultura Catalana; i la col·laboració del Col·lectiu Ronda, Drets, Irídia,  la Càtedra Enric Prat 
de la Riba, l’Assemblea Nacional Catalana i l’OSPDH, així com el suport de la Federació 
d’Associacions d’Advocats Europea AED i de l’Associació Europea de Juristes ELDH. 
 



El Congrés es va organitzar amb l’objectiu d’oferir un espai de coneixement i generar 
debat sobre les diverses qüestions en matèria jurídica que s’han produït a Catalunya en 
els darrers mesos, i que han tingut com a protagonistes la ciutadania i les seves 
institucions.  
 
El congrés es va concebre com una oportunitat per defensar l’estat de dret quan 
s’esfondra sota una tirania a la qual, a més, es vol dotar de legitimitat jurídica. El congrés 
va oferir una imatge de compromís amb la plena garantia dels drets democràtics i dels 
drets civils i polítics.  
 
Com a resultat dels seus treballs, el congrés va aprovar unes conclusions, l’adhesió i el 
suport a les quals es proposa al ple d’aquesta corporació mitjançant l’aprovació dels 
següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Donar suport i adherir-se a les conclusions del “Primer Congrés Català en 
Defensa de l’Estat de Dret”, que es transcriuen a continuació: 
 

1. La deriva repressiva de l’Estat espanyol ha degenerat en una doble perversió de 

l’estructura de l’estat de dret. D’una banda, una desinhibida vulneració dels drets 

fonamentals i, de l’altra, una palesa disminució de la separació de poders. I en la 

mesura que aquestes dues perversions han passat a formar part del 

funcionament habitual d’aquest estat a l’hora d’afrontar la proposta política 

independentista, les possibilitats de redreçar la situació a través dels tribunals 

interns són cada vegada més escasses. 

  
2. El Tribunal Constitucional no ha resolt en l’esfera que li corresponia el conflicte 

de naturalesa política que se li plantejava, i ha derivat a la via penal les actuacions 

pròpies d’un parlament. Amb aquesta actuació, s’ha vulnerat de manera flagrant 

i greu el principi d’inviolabilitat que tenen reconegudes totes les cambres 

legislatives i de representació. L’actuació del Tribunal Suprem en la causa general 

contra els membres del Govern, del Parlament i de les entitats de la societat civil 

ha contribuït a vulnerar aquest principi, ha eliminat la separació de poders, ha 

compromès la independència i la imparcialitat dels tribunals i ha posat en risc 

nombrosos drets fonamentals en l’àmbit de l’exercici del dret de representació 

política. 

 

3. S’han produït nombroses violacions de drets: el de llibertat d’expressió, el de 

reunió, el dret a la integritat física i a la prohibició de tractes degradants, el dret 

de sufragi actiu i passiu, el dret a exercir el càrrec públic lliurament i a no ser 



discriminat per opinions polítiques, el dret a la llibertat, el dret al jutge imparcial 

i predeterminat per la llei, el principi de legalitat, el dret a un procés amb totes les 

garanties i el dret a la defensa. Tots aquests drets estan reconeguts a la 

Constitució espanyola, al Conveni Europeu de Drets Humans, a la Declaració 

Universal de Drets Humans i al Pacte internacional de Drets Civils i Polítics.  

 
4. Les intromissions il·legítimes a la llibertat d’expressió s’han produït quan s’ha 

coartat o censurat la lliure expressió, fins i tot abans de ser emesa, amb l’objectiu 

de procurar que hi hagi, d’aquesta manera, un efecte dissuasiu en la discussió de 

qüestions d’interès general. En podem trobar un exemple en la prohibició d’actes 

o reunions, en els registres a empreses privades, seus de diaris o despatxos 

d’advocats. Tot es fa amb l’única finalitat d’atemorir. També s’han produït altres 

vulneracions, com quan durant l’1-O la ciutadania volia expressar-se pacíficament 

a través del seu vot i la policia va atacar-la violentament. I darrerament, després 

del referèndum, s’han produït vulneracions amb molta intensitat, en un moment 

en què l’Estat ha entrat en una dinàmica d’atemoriment i assetjament dels 

plantejaments independentistes, ja siguin defensats per polítics, artistes, 

periodistes, mestres, o per la ciutadania en general. Totes aquestes 

manifestacions són legítimes, tal com estableix el TEDH, per més que xoquin, 

inquietin o ofeguin l’Estat o una part qualsevol de la població.  

 
 

5. S’ha creat un relat que converteix el moviment democràtic i pacífic en un relat 

d’agressió i violència inexistent al voltant del referèndum de dia 1 d’octubre, que 

no va ser mai il·legal. En els processos judicials iniciats en diversos tribunals de 

l’Estat, la lògica de guerra total, l’aplicació del dret penal d’autor i el dret penal de 

l’enemic, es fa cada dia més evident. La utilització del que s’anomenen “proves 

pericials d’intel·ligència”, una pràctica nascuda en el marc de la lluita 

antiterrorista, s’activa ara, de manera que la investigació es porta a terme per la 

policia i es valida després per part dels tribunals. El jutge no està mai en contacte 

directe amb les proves, sinó amb una informació seleccionada únicament per 

reforçar la hipòtesi acusatòria.  

 
6. Finalment, no es pararà de denunciar l’existència de presos i preses polítiques, i 

la utilització de la presó preventiva com a mesura de coacció injustificada i abusiva 

per doblegar ideologies, tenint en compte que es viola el mateix dret penitenciari 

i es manté aquests presos en centres allunyats de les seves famílies i del seu 

entorn.  

 



Segon.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció a l’ACM i al Parlament de Catalunya. 
 
Es aprovada per unanimitat 
 
10.- Precs i Preguntes  
 

a) El Sr. Serrat  diu que  vol contestar  al regidor de l’equip de govern que va dir que 
ell te pressa per ser alcalde que no te cap pressa i que això ho ha de decidir el 
poble amb el seu vot. 
La Sra. Núria Roca  li pregunta si aquest comentari li ha fet directament el regidor 
o un tercer li ha comentat. El Sr. Serrat diu que li ha comentat una tercera 
persona. 
 

b) El Sr. Serrat comenta que va entrar una instància el febrer de l’any 2017 demanant 
informació sobre la qualificació urbanística dels terrenys de l’Adorar i se li va 
contesta que, atès que hi havia una sentència judicial sobre aquest tema es faria 
la oportuna consulta a la Comissió territorial d’ urbanisme, i no sap res mes. 
L’ alcalde, Sr. Grau, li explica que  en la redacció de les Normes Subsidiàries de 
planejament del municipi, en l’aprovació provisional, l’ajuntament va qualificar   
els terrenys  de l’ Adorar com a sòl urbanitzable. 
 La Comissió d’ urbanisme en l’aprovació definitiva va aprovar-ho com a sol no 
urbanitzable.  
Interposat recurs contenció administratiu per l’empresa propietària contra la 
resolució de la Generalitat el va guanyar i actualment  els esmentat terrenys  estan 
qualificats com a sòl urbanitzable. La comissió d’ urbanisme ha de rectificar  a 
nivell de plànols i text, les normes subsidiàries del municipi. 
 
 
El Sr. Serrat fa esment d’una acta notarial de la qual no es te constància a 
l’ajuntament. 
 

c) La Sra. Haro comenta que el certificat de la pagina web de l’ajuntament està 
caducat des de juny i no ha pogut presentar una instància. 
El Sr. Grau comenta que diferents usuaris han tramès instàncies a traves de 
l’Etram. 
La Sra. Haro li contesta que no deuen tenir antivirus. Ella el te instal·lat  i  li detecta. 
L’alcalde li contesta  que es mirarà. 
 
Diu la Sra. Haro  que la instància que volia fer arribar a l’ajuntament era per 
preguntar si han robat la porta de l’ àrea d’ aportació. L’ alcalde li contesta que no 
l’ han robada s’ha tret per reparar-la. 
 

d) La Sra. Haro pregunta si la cessió del terreny  del castell ja esta escripturada. 
L’alcalde li contesta que encara no. Els topògrafs estan georeferenciant la finca. 



 
 
 
I no havent mes assumptes que tractar l’alcalde aixeca la sessió a les 22,38h. En dono fe. 
 
Sant Martí de Centelles, l’alcalde i la secretària signen electrònicament al marge. 
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