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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE ORDINARI DE 21 DE MAIG DE 2015 DE L’AJUNTAMENT DE 
SANT MARTÍ DE CENTELLES 

 
Identificació de la sessió: 
 
Sessió núm.:             5/2015 
Dia:                             21 de maig de 2015 
Caràcter:  ordinari 
Lloc:   Sala d’actes 
Hora:   20:30-21:00 
 
Hi assisteixen: 
 
Sr.   Josep A. Grau i Aregall , alcalde que presideix la sessió 
Sra. Maria Sena i Sicart, primera tinent d’alcalde 
Sr.   Albert Sallés i Farràs, regidor 
Sr.   Jaume Roca i Carrasco, regidor 
Sra. Núria Roca i Carrasco 
Sr.   David Pujol i Riera 
Sr.   Pere Sans i Tantiñà, regidor 
Sr.    Andreu Boix  Marsal 
 
Sra. M. Cristina Aliguer i Miró, secretària de la Corporació 
 
Excusen assistència: 
 
Jose Manuel  Garcia Reyes 
 
 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació acta anterior (4/205) 
2. Aprovació modificació Inventari Municipal. 
3. Aprovació Protocol General de col·laboració amb la Diputació de Barcelona 

que regula el Servei de Préstec de material esportiu. 
4. Decrets d’alcaldia i acta de la Junta de Govern. 
5. Balanç de la legislatura 2011-2015  
6. Mocions 
7. Precs i preguntes 

 



Abans d’ iniciar la sessió plenària, l’ alcalde, sr. Grau, comenta al ple  que la Diputació 
ja ha procedit  al tancament de l’ Inventari municipal , actualitzant i revisant les dades, 
i que , d’ acord amb la normativa cal aprovar-lo pel ple . Cal de tenir l’ Inventari  
actualitzat per el dia 13 de juny, dia  de constitució dels nous ajuntaments arran de les 
eleccions municipals del proper dia 24 de maig. 
El sr. Grau proposa la inclusió d’ aquest punt a l’ ordre del dia per urgència en base l’ 
establert a l’ article 82 del ROF. 
El Ple per unanimitat  ratifica la inclusió d’ aquest nou punt a l’ ordre del dia d’ avui. 
 
 
1.APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (4/15) 
 
En relació a l’ acta anterior i concretament  a l’ esborrany  d’ escriptura de segregació i 
donació aprovada, en el punt quart  del document  es disposa que l’ ajuntament 
assumirà  la urbanització de la zona verda de la UA núm.5, i el sr. Sans pregunta si s’ ha 
fet una estimació del cost d’ aquesta urbanització.  
El sr. Grau li contesta que no, doncs  l’ únic que es te previst  a l  ‘esmentada  zona 
verda  serà desbrossar  ja que no es pensa executar  cap  actuació de jardineria  que a 
posteriori sigui  car  de mantenir  per l’ ajuntament. El sr. Sans mostra el seu acord. 
 Desprès de fetes aquestes manifestacions el Ple  aprova l’ esborrany de l’ acta  per 
unanimitat 
 
2. APROVACIÓ  MODIFICACIÓ INVENTARI MUNICIPAL 2015 
 
Vista la documentació pertinent corresponent a l’Inventari General de Béns de 
l’Ajuntament referida a la data 1 de gener de 2015. 
 
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 
2015, d’acord amb l’annex adjunt i que consta a l’expedient. 
 
Segon. Remetre còpia de l’esmentat Inventari al Departament de Governació i 
relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
3.APROVACIÓ PROTOCOL GENERAL DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA QUE REGULA EL SERVEI DE PRÉSTEC DEL MATERIAL ESPORTIU. 
 
 
 



Vist que el servei d’Esports de la Diputació de Barcelona posa a disposició dels ens 
locals de la demarcació un servei de material esportiu i recreatiu de préstec adreçat a 
la dinamització de les activitats esportives locals. 
 
Atès que en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 30 de març de 2015 s’ha 
publicat el Protocol general de col·laboració de la Diputació de Barcelona als ens locals 
de la província de Barcelona per establir les línies generals i les obligacions que 
regularan el servei de préstec de material esportiu i recreatiu d’esports, aprovat per la 
Junta de Govern en sessió ordinària de 12 de març de 2015. 
 
Atès que l’ajuntament està interessat en continuar gaudint del servei de préstec de 
material esportiu. 
 
El Ple per unanimitat  ACORDÀ : 
 
 
Primer. Aprovar i adherir-se el Protocol general de col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona, per establir les línies generals i les obligacions que regularan el servei de 
préstec de material esportiu i recreatiu d’Esports de la Diputació de Barcelona, el text 
del qual és el següent: 
 

 
“PROTOCOL GENERAL DE COL·LABORACIÓ AMB ELS ENS LOCALS DE LA PROVÍNCIA DE 
BARCELONA PER ESTABLIR LES LÍNIES GENERALS I LES OBLIGACIONS QUE 
REGULARAN EL SERVEI DE PRÉSTEC, DE MATERIAL ESPORTIU I RECREATIU D’ESPORTS 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
 

 
ANTECEDENTS 
 
 
Dins de les competències pròpies dels governs locals establertes en l’art. 84 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, i 
d’acord tant amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (arts. 31 i 36) com 
amb el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (arts. 66.2 i 91), 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la Diputació de Barcelona assisteix i 
coopera amb els municipis del seu àmbit territorial, especialment amb els de menor 
capacitat econòmica i de gestió. 
 
Esports de la Diputació de Barcelona té com a missió contribuir a la millora de la 
qualitat de vida de la ciutadania, tot cooperant amb els ens locals en l’àmbit dels 
serveis i les activitats esportives, mitjançant la pràctica física esportiva i vol reafirmar el 
seu compromís amb el municipalisme posant al servei dels ajuntaments els seus 
mitjans i coneixements, amb la voluntat de fer-los costat en allò que necessitin per 
enfortir i dinamitzar l’esport local. 
 



Amb l’objectiu de reforçar el suport i la col·laboració amb els ens locals del seu 
territori, concretament en l’àmbit de les competències que en matèria d’esports tenen 
legalment atribuïdes, ofereix als ens locals de la província de Barcelona el servei de 
préstec de material esportiu i recreatiu, per tal de contribuir a la dinamització 
d’activitats físico-esportives als municipis. 

 
La Junta de Govern de la Corporació, en sessió de data 21 de febrer de 2008, va 
aprovar un Protocol de Préstec de Material Esportiu i Recreatiu, el qual va ser 
prorrogat fins el 31 de desembre de 2015, mitjançant acord de la Junta de Govern de 
data 27 d’octubre de 2011. 
 
Actualment, a la vista de l’experiència del servei de préstec als ens locals, cal 
replantejar el protocol existent, així com adequar-lo a les previsions derivades de les 
noves normatives vigents i que són aplicables, en el seu cas, als esdeveniments per als 
quals es facilita el material esportiu. 
 
Per tal de poder fer efectiva la col·laboració i gaudir del servei de préstec de material 
esportiu i recreatiu, que de forma gratuïta es posa a la seva disposició, els ens locals 
interessats hauran de formalitzar la seva adhesió a aquest Protocol, mitjançant 
l’adopció del corresponent acord per l’òrgan competent i donar-ne trasllat a Esports de 
la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i efectes. 
 
En base a les consideracions adduïdes, la Diputació de Barcelona ha elaborat aquest 
Protocol com a marc d’actuació i relació amb els ens locals de la província per als anys 
vinents. 
 
Per Acord adoptat per la Junta de Govern en sessió de data 12 de març de 2015, es va 
aprovar la minuta del present Protocol General, que es regirà per les següents 
 
 
C L À U S U L ES 
 
1.- OBJECTE I ADHESIÓ AL PROTOCOL GENERAL  
 
1.1.-Objecte.  
 
És objecte del present Protocol General establir les línies que regularan la col·laboració 
amb els ens locals per tal de poder gaudir del servei de préstec de material esportiu i 
recreatiu d’Esports de la Diputació de Barcelona. 
  
1.2.- Adhesió al Protocol General  
 
1.2.1.- La Diputació de Barcelona (Esports) i els ens locals adherits a aquest Protocol 
General reben la consideració de parts i es consideren vinculats per aquest instrument. 
 

          1.2.2.- Els ens locals que s’adhereixin al present Protocol General hauran d’adoptar 
l’acord pertinent per l’òrgan competent de llur Corporació, en el qual hi constarà 



l’acceptació expressa de les condicions que hi figuren al Protocol, i donar-ne trasllat a 
Esports de Diputació de Barcelona. 

  
 1.2.3.- Amb l’adhesió a aquest Protocol General, de mutu acord i voluntàriament, la 

Diputació de Barcelona (Esports) i els ens locals adherits estableixen una relació 
continuada de col·laboració. 
 
2.- MATERIAL OBJECTE DE PRÉSTEC 
 
Esports de Diputació de Barcelona ofereix als ens locals adherits al present Protocol 
General el servei de préstec, amb caràcter gratuït, del material esportiu i recreatiu que 
es relaciona al web http://www.diba.cat/esports, el qual es mantindrà actualitzat de 
forma permanent. 
 
3.- COMPROMISOS I OBLIGACIONS DE LES PARTS. 
 
a) La Diputació de Barcelona (Esports) 
 
Un cop rebuda una petició de préstec de material esportiu efectuada per un ens local, 
es comprovarà la seva adhesió al present Protocol, requisit previ i indispensable per 
ser beneficiari d’aquest servei, i s’iniciaran els tràmits següents per tal de donar curs a 
la seva sol·licitud:  

 

• Acordar el préstec i posar a disposició de l’ens local sol·licitant el material 
esportiu i recreatiu sol·licitat i que figura en el web corporatiu 

 

• Assessorar els ens locals de la província de Barcelona en relació al trasllat i a la 
utilització del material sol·licitat.  

 

• Facilitar el material en les condicions adequades per al seu ús. Degut al seu 
caràcter itinerant, aquest material es pot veure deteriorat pel seu ús 
continuat, la qual cosa pot comportar que en el moment de disposar-ne sigui 
substituït per un altre de característiques anàlogues.  

 
 

b) De l’ens local adherit  
 

• Efectuar la reserva del material per tal de garantir la seva disponibilitat. 
 

• Recollir el material cedit en préstec del magatzem on es trobi dipositat, l’adreça 
del qual li serà facilitada per Esports de la Diputació de Barcelona, transportar-
lo al lloc designat per a la seva ubicació i retornar-lo, un cop finalitzada 
l’activitat, en les mateixes condicions en les què es va cedir. El transport i els 
operaris necessaris per a la recollida, instal·lació, retirada i retorn del material 
aniran a càrrec de l’ens local sol·licitant. 

 



• Designar un/a tècnic/a que faci d’interlocutor/a amb la Diputació per a 
qualsevol qüestió que es pugui plantejar en relació al material prestat.  

 

• Complir els protocols d’actuació que s’estableixin per la Diputació en aplicació 
de la normativa vigent o com a conseqüència dels sistemes informàtics 
utilitzats.  

 

• Assumir, en la seva condició de sol·licitant, la responsabilitat civil derivada tant 
de l’ús, com del transport del material cedit en préstec, ja sigui per les activitats 
organitzades per ell, com per les que organitzin les entitats del seu àmbit 
territorial, sense perjudici de que exigeixin a aquestes que assumeixin aquesta 
responsabilitat mitjançant la contractació d’una pòlissa d’assegurances quan 
siguin les beneficiàries finals del préstec de material. 

 

• Tenir cura del material cedit, així com de la seva reparació, cas que es produeixi 
un deteriorament greu del mateix, assumint les despeses que se’n puguin 
derivar.  

 

• Assumir el cost real o de reposició del material cedit, cas de que es produís la 
pèrdua o el robatori del mateix durant el període de préstec, prèvia 
comunicació a Esports de la Diputació de Barcelona, que podrà facilitar-li els 
possibles proveïdors en funció de les característiques concretes del material de 
què es tracti o procedir a l’adquisició de nou material, tot repercutint el seu 
cost a l’ens local. 

 

• Comunicar a Esports de la Diputació de Barcelona qualsevol incidència que 
s’hagi produït en el període de cessió del material de préstec. 

 

• Facilitar a Esports de la Diputació de Barcelona la informació que li sigui 
sol·licitada amb l’objectiu d’avaluar el servei de préstec de material.  

 

• Instal·lar el material en l’àmbit territorial de l’ens local sol·licitant.  
 

•  Donar compliment a la normativa següent: 
 

- Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la 
Llei de l’esport. 

 
- Decret 56/2003, de 4 de febrer, pel qual es regulen les activitats 

fisicoesportives en el medi natural, quan es tracti de material cedit, amb el 
qual es practiqui alguna de les activitats previstes a l'annex I de l'esmentat 
Decret. 

 
- Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya 
 
- Decret  55/2012, de 29 de maig, pel qual es modifica el Decret 58/2010, de 

4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya. 



 
- Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, por el que se determinan las 

prestaciones mínimas del Seguro Obligatorio Deportivo. 
 
- Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament 

d'espectacles públics i activitats recreatives. 
 

- Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i 
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut 
d’aquestes mesures. 
 

- Complir amb la normativa vigent en funció del lloc on s’instal·li el material 
cedit.  

 
4.- FORMALITZACIÓ I EFECTIVITAT DEL PRÉSTEC 

 
Un cop formalitzada l’adhesió al present Protocol, començarà la seva efectivitat, 
essent necessari complimentar el formulari de sol·licitud del material esportiu cada 
cop que sigui necessari disposar-ne, mitjançant el canal establert a tal efecte.  
 
Esports de la Diputació de Barcelona donarà curs a la sol·licitud i ho comunicarà a l’ens 
local sol·licitant. 
 

 
5.- FINANÇAMENT 

 
El servei de préstec té caràcter gratuït. No obstant això, totes les despeses de 
transport i personal necessari per a la recollida, instal·lació, retirada i retorn del 
material, aniran a càrrec de l’ens local beneficiari. 
 
Tanmateix, en el seu cas, l’ens local beneficiari assumeix les despeses derivades de la 
reparació o reposició del material robat, extraviat o greument malmès.  
 
6.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal i la normativa que la desenvolupa, la Diputació informa en aquest 
acte als ens locals que s’adhereixin al present Protocol de la incorporació de les dades 
personals necessàries per a la gestió i execució dels documents derivats d’aquest 
protocol a un fitxer de la seva titularitat.  
 
7.- VIGÈNCIA, MODIFICACIÓ, EXTINCIÓ DEL PROTOCOL I JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
La vigència d’ aquest protocol té caràcter indefinit.  
 
L’ens local adherit podrà revocar la seva adhesió al Protocol, comunicant-ho a Esports 
de la Diputació de Barcelona amb una antelació mínima d’un mes respecte de la data 



en que es prevegi la seva efectivitat, i sempre que no hi hagi en curs un servei de 
préstec de material.  
 
En qualsevol cas, la Diputació podrà resoldre unilateralment l’aplicació d’aquest 
Protocol per incompliment per part de l’ens local de les clàusules, condicions i 
compromisos continguts en el mateix.  
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i compliment del present 
Protocol, seran resoltes per la jurisdicció Contenciosa-Administrativa dels Jutjats i 
Tribunals de Barcelona, sense perjudici de sotmetre-les prèviament a la via de 
conciliació arbitral que correspongui, si així ho acorden les parts. “ 
 

 
Segon : Acceptar expressament  les condicions  de funcionament que figuren en el 
Protocol General. 
 
Tercer :  Facultar a l’ alcalde  , tan àmpliament com en dret sigui necessari , per a la 
signatura del Protocol i qualsevol altra document  necessari per a l’ execució dels 
presents acords. 
Quart : trametre el precedent acord a la Diputació de Barcelona. 
 
4.DECRETS DE L’ALCALDIA I ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 
 
L’Alcalde senyor 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, dóna compte de les resolucions que han 
adoptat des de l’última sessió ordinària, Decrets núm. 32/15 a 50/15.  
 
La Junta de Govern Local 4/15 de data 30 de març no dóna lloc a cap comentari. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
5.BALANÇ LEGISLATURA 2011-2015 
 
 
L’Alcalde senyor Grau, i en relació al tema de fer balanç de la legislatura 2015, dóna la 
paraula als regidors de CiU. 
 
El senyor Sans, pren la paraula  i manifesta que l’opinió del seu grup en relació a la 
feina feta per l’equip de govern, és que han estat 4 anys bastant perduts i que s’hauria 
d’haver treballat  més pel poble. 
 
La senyora Sena  en resposta a l’afirmació del senyor Sans diu que ells com a oposició 
sí que han perdut els 4 anys ja que no han fet una oposició constructiva. 
 



El senyor Sans manifesta que en una ocasió, en un Ple, ja se’ls  hi va dir que l’equip de 
govern són sis i el grup de CiU, tres, per la qual cosa es van sentir exclosos. 
 
Acabada la intervenció del senyor Sans pren la paraula el senyor Grau i comença 
agraint a tots els regidors la feina tan lloable i destacable que han fet. 
 
En relació al grup de CiU, considera que la resposta que han donat vers les 
responsabilitats que amb els seus vots els hi van donar la  gent del poble ha estat 
nul·la. I ell personalment ,diu el sr. Grau,   està decebut per l’ actitud  indiferent dels 
regidors de CIU en relació  els assumptes municipals, ja que  no han vingut mai a mirar 
res : projectes tècnics,  comptes municipals, etc... 
 
El senyor Grau dóna les gràcies al personal de l’ajuntament perquè  amb la seva feina  
han  contribuït a aconseguir recursos i subvencions amb  més quantitat que mai. 
 
A continuació el senyor Grau, mitjançant uns gràfics, explica que  el País digital, en un 
article de la setmana passada, informa sobre els  comptes de tots els municipis de 
l’estat.  D’ acord amb aquest informe  l’ endeutament del municipi de Sant Martí de 
Centelles, està per sota de la mitjana de l’estat, de la província i d’ajuntaments 
similars. Es repeteix la situació en relació a la pressió fiscals dels ciutadans. Vist els 
resultats considera que s’ha fet, des del govern municipal, una bona gestió. Opina el sr. 
Grau, que han estat 4 anys que malgrat la aguda  crisi, que hem patit  hi ha hagut 
activitat municipal.  S’ha acabat amb el favoritisme urbanístic , d’èpoques anteriors 
fins i tot del senyor Sans, però no vol dir que no s’hagin fet obres, com per exemple la 
rehabilitació del pis del carrer Estació núm. 4 per a equipament municipal, el carrer de 
l’Era que va pagar el promotor, etc... 
 
Malgrat que en aquests últims 8 anys i degut a la situació general, hi ha hagut dèficit 
de llicència d’obres i de recursos econòmics provinents de la Generalitat, a través del 
PUOSC, l’ajuntament ha fet actuacions que ha considerat prioritàries i en qualsevol cas 
ha estat en tot moment al costat de les persones i l’atenció a les Ampes, llar d’infants, 
escoles, serveis socials etc... no s’ha aturat mai. 
 
Acaba dient el senyor Grau, que el diumenge que ve dia de les eleccions municipals, 
tothom tingui la sort que es mereix i que ja es veurà com queda l’ajuntament en la 
propera legislatura. 
 
6. MOCIONS 
CAP 
 
7.PRECS I PREGUNTES 
 
Cap 
 
I, no havent més assumptes a tractar, l’alcalde aixecà la sessió a les 21 hores. En dono 
fe. 
 



 
 


