
 

 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE ORDINARI DE 17 DE DESEMBRE DE 2018 DE L’AJUNTAMENT DE 
SANT MARTÍ DE CENTELLES 

 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Sessió núm.:             5/2018 
Dia:                               17  de desembre de 2018 
Caràcter:             ordinari 
Lloc:              Sala d’actes 
Hora:              20:00 – 21:15 h 
 
Hi assisteixen: 
 
Sr.   Josep A. Grau i Aregall , alcalde que presideix la sessió 
Sra. Núria Roca i Carrasco, regidora ,primera tinent d’alcalde  
Sr.   Jaume Roca i Carrasco, regidor,  segon tinent d’alcalde  
Sr.   David Pujol i Riera, regidor, tercer tinent d’alcalde 
Sr.   Josep Llobera i Llimargas, regidor 
Sr.   Xavier Serrat i Sellabona, regidor 
Sra. Maria Luz Haro i Carmona, regidora 
Sr.   Pere Sans i Tantiñà, regidor 
 
Sra. M. Cristina Aliguer i Miró, secretària de la Corporació 
 
Excusen assistència: 
 
Sr.   Federico Nicolàs i Serna, regidor 
 
Ordre del dia  
 
1.-  Aprovació acta anterior (4/2018)  
2.-  Acceptació terreny equipament educatiu  
3.-  Aprovació Memòria obres UA 5  
4.-  Aprovació pressupost municipal i plantilla personal , any 2019  
5.-  Ratificació acord Junta de Govern, representació Consell escolar  
6.-  Decrets de l’alcaldia i actes Junta de Govern  
7.-  Mocions  
8-   Precs i preguntes 
 

 

 



 

 

1.- Aprovació acta anterior (4/2018):  

S’aprova  amb l’abstenció dels dos regidors del grup GdeSM. 

 
2.- Acceptar la cessió gratuïta efectuada per l’empresa “AIGUAFREDA CONGOST, SA” a 
l’ajuntament d’un terreny destinat a equipament  escolar. 
 
Vista la necessitat de disposar d’un nou Centre Educació i Instrucció Primària en el 
municipi ja que l’actual ha quedat obsolet i no disposa de prou espai per atendre les 
necessitat reals del municipi. 
 
Atès que recentment s’ha requalificat un terreny com a “equipament educatiu” que 
reuneix les condicions idònies a la construcció d’una nova escola pública a tocar de la 
Unitat d’Actuació núm. 5 i que disposa del terreny suficient per a concentrar tots els servis 
propis d’aquests centres.  
 
Vist l’informe favorable dels Serveis Tècnics municipals en el sentit que el solar net en 
qüestió de 9.874 m2 està qualificat de clau (E a) equipaments educatius  en el vigent Text 
refós de les Normes de subsidiàries de planejament del terme municipal de Sant Martí 
de Centelles, aprovades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió 
de 9 d’octubre de 2015 i 23 der setembre de 2016 i publicades en el DOGC núm. 7238 de 
data 02/11/2016 als efectes d’executivitat.    
 
Posats en contacte amb els responsables de la mercantil Aiguafreda Congost SA propietària 
del terreny en qüestió manifesten la seva predisposició a efectuar la seva cessió gratuïta a 
l’ajuntament per a la contracció d’una nova escolar per a la població. 
 
El Ple per unanimitat ACORDÀ : 
 
Primer.- ACCEPTAR la cessió gratuïta efectuada per la companyia mercantil “AIGUAFREDA 
CONGOST, SA” a l'Ajuntament de Sant Martí de Centelles del ple domini i lliure de 
càrregues del terreny de nou mil vuit-cents setanta-quatre (9.874) metres quadrats de 
superfície quina delimitació i demés circumstàncies consten detallades amb el plànol 
annex i que són coincidents amb la finca urbana referencia cadastral 7127601-DG-3272-
N-0001-GQ, que passa a formar part inseparable del present acord. 
 
Segon.- INCORPORAR l'esmentada finca urbana qualificada d’equipaments educatius  a 
l’inventari de bens municipal.  
 
Tercer.- AUTORITZAR l'alcalde, senyor Josep Grau Aregall, a signar en nom i representació 
de l’ajuntament la corresponen escriptura pública. 
 
Quart.- DONAR trasllat del present acord a la companyia mercantil “AIGUAFREDA 
CONGOST, SA”  als efectes corresponents. 
 



 

 

El Sr. Serrat demana quines concessions ha hagut de fer l’ ajuntament per aconseguir la 
cessió gratuïta del terreny. L’ alcalde diu que cap.  
L’ alcalde explica  les obres  , objecte del següent acord,  de finalització de la urbanització 
de la UA núm.5, propietat  de Aiguafreda Congost. 
 
3.- Aprovació  memòria complementaria al projecte d’ urbanització de la Colònia Oller  4ª 
Fase per a la concreció de les obres  que falta per la urbanització a la zona del davant dels 
Forns de Calç. 
 
Vista la necessitat que l’empresa Aiguafreda Congost S.A., en la seva qualitat de 
propietària i promotora de la urbanització del sector anomenat Colònia Oller 4ª Fase, 
presenti  un projecte de concreció i finalització de les obres d’urbanització pendents 
d’executar en l’esmentat sector, que segons el planejament vigent es defineix com la 
Unitat d’ Actuació número 5 amb la finalitat de prosseguir amb les obres d’urbanització i 
impulsar  la seva finalització. 
 
Atès  que aquestes obres venen condicionades  per la manca  de concreció del projecte 
d’urbanització del desviament del torrent. 
 
Atès que per resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua posterior a l’aprovació del 
projecte d’urbanització, recollides en l’expedient UPDH20140011490, que afecta 
concretament al Torrent de l’ Oller, consistents en el desviament del torrent, actualment 
soterrat, s’autoritza a que es realitzin les obres de manera que passi a cel obert en tot el 
seu pas per la unitat d’ actuació. 
 
Atès que  la nova resolució, modifica el projecte d’urbanització, i per tant impliquen  unes  
conseqüències constructives  que provoquen una modificació en els traçats dels serveis  
urbanístics actuals com: desviament torrent, mitja tensió, xarxa de clavegueram, aigua 
potable, telecomunicacions, aigües pluvials, baranes als ponts que passen per sobre el 
torrent i acabats de la zona del Forn de Calç. 
 
Atès que  totes aquestes actuacions  s’ han de concretar  amb un projecte executiu amb 
la finalitat d’obtenir les preceptives autoritzacions administratives, tant de l’Agència 
catalana de l’Aigua com de l’ajuntament, es recolliran en un document  “As Built“ 
juntament amb el certificats final d’obra acabada, en el moment de la recepció definitiva 
de les obres d’urbanització restants de la  Colònia Oller 4ª Fase.  
 
Atès que l’empresa AIGUAFREDA CONGOST, SA abans de procedir a la redacció del 
Projecte  executiu, sol·licita de l’ajuntament que, aprovi la “ Memòria complementària  al 
projecte d’urbanització de la Colònia Oller 4ª Fase per a la concreció de les obres que 
falta per la urbanització a la zona del davant del Forn de Calç “així com, el compromís que 
un cop aprovat aquest i executades les obres que en ell es concreten, l’ajuntament 
procedirà a la recepció definitiva de les obres d’urbanització de la 4ª Fase i última del 
sector de Colònia Oller.  



 

 

Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics municipals en sentit favorable. 
 
El Ple amb el vot favorable dels cinc regidors de ISM i del regidor del PdeCat, present en 
aquest acte i l’abstenció dels dos regidors de GdeSM, acordà : 
 
Primer.- APROVAR, la “Memòria complementària al projecte d’urbanització de la Colònia 
Oller 4ª Fase per la concreció de les obres que falta per la urbanització a la zona del davant 
del Forn de Calç” proposada per l’empresa Aiguafreda Congost SA. 
 
Segon.- PRENDRE el compromís que, un cop executades completament les obres  
esmentades  en la Memòria  aprovada les quals es recolliran en un projecte executiu i 
posteriorment en un document “As Built” l’ajuntament amb els certificats final de l’obra 
acabada,  l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles, procedirà a la recepció definitiva de 
les obres d’urbanització de la 2ª Fase i última del sector de Colònia Oller en el termini 
màxim de tres mesos.  
  
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la companyia mercantil “AIGUAFREDA CONGOST, 
SA”  amb instrucció de recursos.  
 
4.- Aprovació pressupost municipal i plantilla personal, any 2019 
 
Vist el projecte de pressupost de l’ajuntament presentat per aquesta Alcaldia – 
Presidència el qual conté els annexos previstos al Text refós de la Llei d’hisendes locals. 
 
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 112.3 
de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 169 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Vist l'informe favorable de Secretaria – Intervenció.  
 
El Ple amb el vot favorable dels cinc regidors d’ ISM i del regidor del PdeCat, present en 
aquest acte i l’abstenció dels dos regidors de GdeSM. 
 
ACORDÀ : 
 
Primer.- APROVAR inicialment el Pressupost General de l'ajuntament per a l'exercici de 
2019, d'acord amb el següent resum: 
 
➢ Quant al Pressupost d’Ingressos: 

 



 

 

 
 
➢ Quant al Pressupost de Despeses: 

 
 

• Classificació per Àrees de Despesa 

ÀREA 
DESP. 

DENOMINACIÓ 2019 

1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 463.883,40 

2 
ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I 
PROMOCIÓ SOCIAL 104.682,28 

3 
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE 
CARÀCTER PREFERENT 212.968,59 

4 
ACTUACIONS DE CARÀCTER 
ECONÒMIC 31.358,40 

9 
ACTUACIONS DE CARÀCTER 
GENERAL 301.002,84 

0 DEUTE PÚBLIC 59.867,04 

      

  TOTAL 1.173.762,54 

CAPÍTOLS DESCRIPCIÓ IMPORT

1 IMPOSTOS DIRECTES 461.900,00

2 IMPOSTOS INDIRECTES 18.000,00

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 161.190,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 416.120,43

5 RENDIMENTS DEL PATRIMONI 6.196,40

6 ALIENACIÓ DE INVERSIONS 0,00

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 55.355,71

8 ACTIUS FINANCERS 0,00

9 PASSIUS FINANCERS 55.000,00

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 1.173.762,54

CAPÍTOLS DESCRIPCIÓ IMPORT

1 PERSONAL 358.886,02

2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS 518.669,79

3 FINANCERES 4.867,04

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 63.900,00

5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00

6 INVERSIONS REALS 172.439,69

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00

8 ACTIUS FINANCERS 0,00

9 PASSIUS FINANCERS 55.000,00

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 1.173.762,54



 

 

Segon.- APROVAR la plantilla del personal de l'ajuntament, integrada pels funcionaris de 
carrera, personal laboral i personal eventual, tal com hi consta a l'expedient. 
 
Tercer.- EXPOSAR al públic el Pressupost aprovat durant un termini de quinze dies, previ 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant els quals els interessats podran 
examinar-lo i presentar reclamacions. De no presentar-se'n cap durant l'esmentat 
període, el pressupost es considerarà definitivament aprovat. 
 
Quart.- TRAMETRE còpia del pressupost definitivament aprovat a les Administracions de 
l'Estat i de la Comunitat Autònoma. 
 
5.- Ratificació acord Junta de Govern de nomenament  de la representat de l’ajuntament 

al Consell Escolar de l’Escola Valldeneu. 

 

Vist   que en  el punt tercer de l’acord de la Junta de Govern Local de data  29 de novembre 

de 2018 de nomenament de la regidora, Sra. Nuria Roca, com a representat de 

l’ajuntament al Consell Escolar de l’Escola Valldeneu,  es disposa  que  es donaria compte  

en la propera sessió plenària de l’ajuntament  a efectes de la seva ratificació. 

El ple per unanimitat ACORDA :  

 

Primer.- Ratificar en tots els seus extrems el següent acord  adoptat per la  Junta de 

Govern  Local, en sessió de data 29 de novembre de 2018 : 

 

“2.- NOMENAMENT REPRESENTANT AJUNTAMENT CONSELL ESCOLAR ESCOLA VALLDENEU 

Vist l’escrit de la directora de l’Escola Valldeneu d’aquest municipi  en el que, d’acord 

amb  l’article 45 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’Autonomia de Centres Educatius, 

que determina la composició del Consell Escolar dels centres  públics, demana la 

designació d’un/a representant d’aquest ajuntament per tal de formar part del Consell  

Escolar de l’esmentat centre. 

Atès  que el representant  de l’ajuntament ha de ser designat abans del dia 29 de 

novembre de 2018 per poder convocar-lo degudament a la sessió de constitució del nou 

òrgan col·legiat sorgit del procés electoral. 

La Junta de Govern local per unanimitat ACORDÀ : 

 

Primer.-  Designar  com a representant de l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles al 

Consell Escolar de l’Escola Valldeneu a la regidora d’Educació, Sra. Núria Roca i Carrasco. 

 

Segon.- Notificar el present  acord  a la interessada i a l’Escola Valldeneu. 

 

Tercer.- Donar compte d’aquest acord a la propera sessió plenària de l’ajuntament a 

efectes de la seva ratificació.” 

6.- 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. 161/18 a 
214/18. 
 
El Ple es dona per assabentat . 
 
En relació a les actes de la Junta de Govern  8/18, 9/18 i 10/18,  són les corresponents als 
mesos d’agost, setembre i octubre de 2018 el Sr. Serrat  s’interessa per la concertació 
d’una pòlissa de crèdit . El Sr. Grau li contesta que es concerta la pòlissa de crèdit  per si 
cal  fer pagaments d’obres abans que arribin les subvencions.  Aquest any també es va 
contractar una pòlissa de crèdit que no s’ha utilitzat.  
 
La Sra. Haro en relació a la compra agregada de gas, a la que s’ ha adherit l’ajuntament,  
i que  contempla un millor preu, pregunta si  no es pot oferir a la població en general . 
 
L’alcalde li contesta que de moment, no, atès que aquest Acord marc de subministrament  
de gas natural,  només està  destinat a les entitats  locals. 
 
El Ple es dona per assabentat. 
 
7.-  Mocions  
 
7.1- Moció a favor de l’absolució dels presos polítics 

 

L'1 d'octubre de 2017 Catalunya va votar en Referèndum sobre el seu futur polític. Tot i 
els innombrables impediments polítics, jurídics i la violència exercida pels cossos de 
seguretat més de dos moltons de persones, en un acte de dignitat, van poder exercir el 
seu vot, de forma clarament majoritària a favor de la creació d'un nou Estat. El dret a 
decidir, reconegut per a tots els pobles del món en els Tractats Internacionals, es va 
imposar davant un Estat repressor i actuant amb fets antidemocràtics. 
 
El 3 d'octubre de 2017, de forma massiva, la societat catalana va sortir al carrer per 
rebutjar la repressió i la violència policial i reclamar, sempre amb actitud cívica i pacífica, 
el dret a decidir. La resposta de l'Estat espanyol, peó, sempre ha estat la mateixa: negar 
qualsevol Iniciativa democràtica i no oferir cap mena de diàleg ni proposta política. S'ha 
optat per intentar resoldre el conflicte polític per la via de la repressió i dels tribunals de 
justícia. 
 
Fa més d'un any que es van empresonar els presidents d'Omnium Cultural i l'Assemblea 
Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d'uns dies els representants del 
Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els consellers Raül Romeva, Jordi 
Turull, Quim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la presidenta del Parlament, Carme 
Forcadell. Fa més d'un any que el president Carles Puigdemont, els consellers Toni Comín, 



 

 

Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret viuen a l'exili lluny de Catalunya. Decisió que 
també van haver de prendre les diputades Marta Rovira i Anna Gabriel. 
 
Després d'un any de presó preventiva, totalment injustificada i injusta, el passat 2 de 
novembre de 2018 es van donar a conèixer les peticions de penes que demana la Fiscalia 
i l'Advocacia de l'Estat per a tots els acusats per dur a terme l'organització de 1'1-0, en el 
judici que començarà el proper mes de gener. 
 
Aquestes peticions de presó desorbitades, sota els delictes de rebelió, sedició i 
malversació, parteixen d'un relat d'acusació totalment fals respecte al que va succeir 
aquells dies, on l'única violència que es va poder veure va ser la que van practicar els 
cossos de seguretat espanyols contra persones que únicament volien exercir el dret a 
vot. 
 
Atès que la ciutadania ha expressat de forma reiterada I pacífica al carrer i a les urnes la 
voluntat de decidir el futur polític de Catalunya. 
 
Atès que la resposta per part del Govern espanyol sempre ha estat la por, els cops de 
poma, i la presó dels nostres representants polítics i, en definitiva, la instrumentalització 
de la justícia per donar resposta al que és un conflicte polític. 
 
Atès que el nou executiu espanyol també ha estat incapaç de buscar una sortida política 
a la situació catalana. 
 
Atès que les peticions de presó i multes per part de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat 
reflecteixen un caràcter venjatiu, de càstig i d'escarment contra aquells que defensen 
unes idees polítiques diferents a les dels que proclamen la 'unidad de España'. 
 
Atès que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics i per donar 
veu a la ciutadania i als processos que ho facin possible, perquè posar urnes i expressar-
se democràticament no constitueix cap tipus de delicte. 
 
El ple de la corporació de l'Ajuntament de Sant Martí de Centelles demana l'adopció dels 
següents: 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i Advocacia 
de l'Estat als nostres representants polítics i socials per haver penes el referèndum de 1'1 
d'octubre de 2017. 
 
SEGON.- Exigir l’absolució de totes les persones acusades, captius d'uns fets inexistents i 
d'un relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l'escarment. 
 

TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l'Estat espanyol i la manipulació 
de la realitat, per crear un relat que es basa en la violència que no va existir mai en tots 
els actes i manifestacions cíviques i pacífiques dels catalans. 



 

 

QUART.- Exigir la llibertat Immediata i incondicional dels presos i preses polítiques i el 
retorn de les persones exiliades. 
 
CINQUÈ.- Donar suport j solidaritat a tots aquells I aquelles que avui pateixen la repressió 
per part de l’Estat, i a totes les famílies, amics i amigues dels presos i preses polítics i 
persones exiliades. 
 

SISE.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, 
al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, als grups 
parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt Comissionat de I'ONU per als 
Drets Humans (ACNUDH). També a l’ACM i a l’AMI. 
 
Es aprovada per unanimitat 
 
7.2.- Moció a favor de la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya sobre la priorització 

de l’agenda social i la recuperació de la convivència. 
 
El Parlament de Catalunya va aprovar el dia 11 d’octubre de 2018 la Resolució 92/Xll del 
Parlament de Catalunya sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la 
convivència. Ľ Ajuntament de Sant Martí de Centelles vol ratificar el seu ACORD amb 
aquesta Resolució i en vol destacar especialment el punt II. Institucions i Administracions 
que manifesta el següent: 
 
II. Institucions I administracions 

 

15 El Parlament de Catalunya, en defensa de Ies institucions catalanes i Ies llibertats 

fonamentals: 

 

a) Insta totes Ies institucions de l’Estat a garantir la convivència, la cohesió social i la lliure 

expressió de la pluralitat política a l’Estat. En aquest sentit, reprova els actes repressius 

contra la ciutadania I condemna Ies amenaces d’aplicació de l’article 155 de la 

Constitució, la il·legalització de partits polítics catalans, la judicialització de la política i la 

violència exercida contra els drets fonamentals. 

 

b) Insta Ies institucions i els partits catalans al diàleg, a l’acord i al respecte de la pluralitat 

de Ies diverses opcions de tots els catalans. 

 
c) Rebutja i condemna el posicionament del rei Felip VI, la seva intervenció en el conflicte 

català I la seva justificació de la violència exercida pels cossos policials l'1 d’octubre de 

2017. 

 
d) Referma el compromís amb els valors republicans i aposta per l’abolició d’una 

institució caduca i antidemocràtica com la monarquia. 

 



 

 

Per tot el dit anteriorment, el Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles 

pren els següents: 

 

ACORDS 

 
1. Mostrar el Ple suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya sobre la 
priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència aprovada el dia 11 
d’octubre de 2018 i, especialment, al fragment reproduït anteriorment. 
 
2. Enviar aquest acord al Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat de 
Catalunya, al Congreso de los Diputados, al govern de l’estat espanyol, a la Casa Real 
espanyola i a l’Associació de Municipis per la Independència. 

 
Es aprovada per unanimitat 
 
8.- Precs i preguntes : 

 

L’ alcalde, Sr. Grau, convida als regidors a assistir al sopar  de Nadal  de l’ ajuntament  que 

es farà el proper dijous dia 20 i els hi desitja molt bones festes. 

El Sr. Sans  vol manifestar el seu agraïment  a la corporació i especialment a l’alcalde, Sr. 

Grau  el qual, assabentat de la mort del pare del Sr. Sans va  traslladar la data del ple, de 

dijous  al dilluns següent, per tal que el Sr. Sans hi pugues assistir. 

 

I no havent mes assumptes que tractor l’alcalde aixeca la sessió a les 21,15h. En dono fe. 
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