
 

 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE ORDINARI DE 25 DE NOVEMBRE DE 2021 DE 

L’AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE CENTELLES 

 

Identificació de la sessió: 

 

Sessió núm.:           8/2021 

Dia:                           25 de novembre de 2021 

Caràcter:           ordinari 

Lloc:            Sala d’actes 

Hora:            19:30 h 

 

Hi assisteixen: 

 

Sra. Núria Roca i Carrasco, alcaldessa  

Sr.   Josep  Llobera i Llimargas, regidor, primer tinent d’alcalde. 

Sr.   Jaume Roca i Carrasco, regidor, segon tinent d’alcalde  

Sr.   Luis Francisco Espada Roman, regidor, tercer tinent d’alcalde 

Sra. Magdala Jaumandreu Solaní, regidora 

Sr.   Lluís Sallés Farràs, regidor 

Sr.   Xavier Serrat i Sellabona, regidor 

Sra. M. Rosa Jiménez Camacho, regidora 

Sr.   Josep M. Codina Morell, regidor 

 

Sra. M. Cristina Aliguer i Miró, secretària de la Corporació 

 

Excusen assistència: 

 

ORDRE DEL DIA  

1.- Aprovació acta anterior (7/2021) 

2.- Modificació de pressupost 10/2021 

3.- Pròrroga contracte llar d’infants municipal l’Arc de Sant Martí 

4.- Aprovació Pla de Joventut 

5.- Aprovació conveni PAS-Protecció Civil 

6.- Pressupost municipal i plantilla personal 2022 

7.- Ratificació acord Junta de Govern (Projecte serveis esportius en petits municipis 

l’Alt Congost) 

8.- Decrets de l’alcaldia i actes Juntes de Govern 

9.- Mocions 

10.- Precs i preguntes 



 

 

1.- Aprovació acta anterior (7/2021): és aprovada per unanimitat. 

 

2.- Modificació de pressupost 10/2021 

Expedient número 10/2021, referent a la modificació de crèdits del pressupost vigent, 

per transferència de crèdit. 

ANTECEDENTS 

1.- Pel Decret de l’Alcaldia s’inicia l'expedient per a l'aprovació de la modificació de crèdit 

mitjançant suplement de crèdit 

2.- Atesa la situació financera de les entitats creditícies de l'estat, que han minvat en 

gran mesura els seus ingressos en concepte d‘interessos i que han substituït part 

d'aquests recursos per unes comissions creixents, en conceptes diversos, sigui per 

manteniment dels comptes, per estudis, per transferències, etc. 

3.- Atès que aquestes despeses bancàries han superat la consignació inicialment dotada 

per satisfer-les en el pressupost de l'exercici 2021. 

4.- L'article 179 TRLHL preveu les transferències de crèdit amb crèdit procedent de 

disponibilitats d'altres aplicacions pressupostàries de diferent àrea de despesa. 

5.- El govern municipal ha considerat convenient efectuar l'esmentat traspàs 

En aquest sentit es proposa l'aprovació de Ia modificació del pressupost següent: 

• Transferència positiva 

Apl. 

Pressup. 
Descripció Cr. Inicial  Modificació  Cr. Definitiu 

0110 34900 Altres despeses financeres 3.000,00 2.000,00 5.000,00 

• Transferència negativa 

Concepte Descripció Pr. Inicial Modificació 
Pr. 

Definitiva 

87000 Manteniment via pública i 

camins 

23.000,00 -2.000,00 21.000,00 

 

FONAMENTS DE DRET 

1.- La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l'article 179 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 40 a 42 del Reial decret 500/1990. 

2.- L’article 40.1 del RD 500/1990, diu el següent: 



 

 

"Transferència de crédito es aquella modificación del Presupuesto de gastos mediante 

la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un 

crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica." 

3.- Segons els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 

Règim Local, i l'article 179 del Reial decret legislatiu 2/2004, l'aprovació de la modificació 

del pressupost proposada és competència del Ple de la corporació. 

Per tant, 

El Ple amb el vot favorable dels sis regidors d’ISM i l’abstenció dels tres regidors de 

GdSM-AM,  ACORDÀ: 

Primer.- Aprovar l'expedient de modificació del pressupost 10/2021, en concepte de 

transferència de crèdit entre partides de diferent àrea de despesa, per un import de 

2.000,00 €, per tal de dotar les disponibilitats d’aplicació pressupostària corresponent a 

despeses bancàries amb el crèdit suficient per dur a terme les despeses detallades en 

la part expositiva. 

Segon.- Ordenar la publicació d'aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el 

tauler d'edictes de l’Ajuntament per un període de 15 dies, durant els quals els 

interessats podran presentar al' legacions i/o reclamacions.  

3.- Pròrroga contracte llar d’infants municipal l’Arc de Sant Martí 

Vista la instància de data 14 de setembre d’enguany (registre 2021-E-RC-759) 

presentada per Serveis per a la Infància Créixer Junts S.L. en la que, com empresa 

adjudicatària de la gestió de la llar d’infants l’Arc de Sant Martí, demana la pròrroga del 

contracte per un any. 

 

Atès que mitjançant contracte de data 21 de setembre de 2017 es va formalitzar la 

concessió de la gestió del servei públic de la llar d’infants municipal l’Arc de Sant Martí 

a l’empresa Serveis per la Infància Créixer Junts S.L. 

  

Atès  que en el pacte segon de l’esmentat contracte es disposa que: 

 

“ El termini per a l’execució del contracte és de 4 anys, prorrogable per successius 

períodes d’un any de durada fins  a un total de sis (prorrogues incloses) a comptar de la 

data de formalització del present  document administratiu” 

 

Atès l’establert a l’article  29.2  de la Llei 9/2017 de 8 de novembre  de Contractes del 

Sector Públic. 

 

El  Ple amb el vot favorable dels sis regidors d’ISM  i  el vot en contra dels tres regidors 

de GdSM-AM, ACORDÀ: 

 

Primer.- Aprovar la pròrroga per un any, del contracte formalitzat amb l’empresa  

Serveis per a la Infància Créixer Junts S.L., per a la gestió del servei  públic de la  llar 

d’Infants de Sant Martí de Centelles, fins al 21 de setembre de 2022, d’acord amb el 

pacte segon del contracte i la seva petició. 



 

 

 

Segon.- Notificar el present acord a la interessada pel seu coneixement i efectes. 

 

4.- Aprovació Pla de Joventut 

Vist que ha finalitzat la vigència del Pla Local de Joventut 2016-2020  i que l’Ajuntament 

està interessat a continuar desenvolupant i implementant  activitats pels joves del 

municipi. 

  

Atès que el Pla Local de Joventut és un instrument de planificació estratègica, de 

definició de les polítiques adreçades als més joves del municipi, que orienta les 

polítiques d’intervenció segons les necessitats detectades i els recursos disponibles. Es 

tracta d’una eina de gran utilitat, per coordinar, impulsar i dirigir les polítiques locals en 

matèria de joventut. 

 

Atès que aquest Pla és especialment rellevant en un context marcat per les 

conseqüències socioeconòmiques derivades del confinament obligatori causat per la 

COVID-19, que estan afectant també la població jove. 

 

Atès que el Pla Local de Joventut, proposat exposa la tasca del Servei d’Informació 

Juvenil i Espai Jove “El Punt”, que impulsa les polítiques de joventut dels municipis de 

Sant Martí de Centelles i d’Aiguafreda, posant en marxa actuacions que fomentin la 

independència, maduresa i creixement personal de la població més jove. 

 

Atès que en la seva redacció s’han considerat els principis rectors establerts al Pla 

Nacional de Joventut. 

 

Atès que  el Pla compta amb una diagnosi a partir de la qual s’extreuen uns objectius 

generals i específics que orienten els programes 2021-2025 i la seva temporalització. 

 

Atès el que disposa el 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  i la Llei 33/2010  d’1 d’octubre 

de Polítiques de Joventut de Catalunya. 

 

El Ple per unanimitat ACORDÀ: 

 

Primer.- Aprovar el Pla Local de Joventut de Sant Martí de Centelles 2021-2025, vigent 

des de l’endemà de la seva aprovació fins a 31 de desembre de 2025. 

 

Segon.- Es condiciona qualsevol acció de materialització del Pla Local de Joventut 

2021-2025 a l’existència de crèdit pressupostari suficient. 

 

Tercer.- Sotmetre el Pla Local de Joventut a informació pública per un termini de 30 dies 

hàbils, mitjançant inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal, perquè les persones 

interessades puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions i les al·legacions 

que creguin convenients. 

 



 

 

Quart.- Disposar que si en el termini d’informació pública no es presenten al·legacions 

ni reclamacions, el Pla Local de Joventut 2021-2025 quedarà definitivament aprovat 

sense necessitat  de cap tràmit ulterior.  

 

Cinquè.- Notificar l’acord a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana pel seu 

coneixement i efectes. 

 

Sisè.- Comunicar l’acord d’aprovació definitiva del Pla Local de Joventut 2021-2024 a la 

Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.  

 

5.- Aprovació conveni PAS-Protecció Civil 

Vista la minuta de conveni tramesa pel Consell Comarcal d’Osona de cooperació per a 

la implantació i l’execució del pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil de 

la comarca d’Osona. 

 

Atès que aquest Pla té com a objectiu donar suport i assistència a l’Ajuntament per part 

del Consell Comarcal d’Osona donant resposta a les tasques de planificació i prevenció, 

d’emergències i de retorn a la normalitat definides en l’àmbit de protecció civil. 

 

Atès que el conveni també té per objectiu la cooperació en la implantació i execució del 

Pla d’assistència i suport en matèria de Protecció Civil de la comarca d’Osona (PAS-

PC). 

 

Atès que aquesta implantació és concreta en l’establiment d’una organització logística  

de suport, assistència i cooperació comarcal a les funcions municipals de protecció civil, 

tant en la planificació i prevenció, com en l’emergència i en la rehabilitació, per la 

consecució de les finalitats bàsiques que estableix la Llei de protecció Civil de 

Catalunya. 

 

Atès que entre altres, el Consell Comarcal s’obliga a redactar, actualitzar, revisar i donar 

suport en la implantació dels documents únics de protecció civil municipal (DUPROCIM), 

Atès que l’Ajuntament es compromet a participar en el finançament del servei de 

protecció civil comarca, l’any 2022 amb una aportació de 784,40€. 

 

Atès l’establert a l’article  57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 

règim local. 

 

El Ple per unanimitat ACORDÀ: 

 

Primer.- Aprovar l’adhesió del municipi de Sant Martí de Centelles al Pla d’assistència i 

Suport en matèria de Protecció civil de la comarca d’Osona. 

 

Segon.- Aprovar el conveni de cooperació per a la implantació i execució del pla 

d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la comarca d’Osona d’acord amb 

el text obrant a l’expedient. 

 



 

 

Tercer.-  Consignar l’aportació municipal al PAS en el pressupost municipal  exercici 

2022. 

  

Quart.- Comunicar els precedents acords al Consell Comarcal d’Osona. 

 
6.- Pressupost municipal i plantilla personal 2022 
Vist el projecte de pressupost de l’Ajuntament presentat per aquesta Alcaldia-

Presidència el qual conté els annexos previstos al Text refés 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 

refés de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

Vist l’informe favorable de Secretaria-Intervenció,  

El Ple amb el vot favorable dels sis regidors d’ISM i l’abstenció dels tres regidors de 

GdSM-AM, ACORDÀ: 

Primer.- APROVAR inicialment el Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici 

de 2022, d'acord amb el següent resum: 

> Quant al Pressupost d'Ingressos: 

CAPÍTOL DENOMINACIÓ 2022 

1 IMPOSTOS DIRECTES 485.080,42 

2 IMPOSTOS INDIRECTES 14.000,00 

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 166.470,00 

4 
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

389.230,00 

5 

RENDIMENTS 

PATRIMONIALS 8.500,00 

7 

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 

195.069,37 

9 PASSIUS FINANCERS  

TOTAL 

INGRESSOS 

 

1.258.349,79 

> Quant al Pressupost de Despeses: 

• Classificació per Capítols Econòmics 

CAPÍTOL DENOMINACIÓ 2022 

1 PERSONAL 465.582,42 

2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS 565.738,00 

3 FINANCERES 5.000,00 



 

 

4 
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

26.960,00 

 

6 INVERSIONS REALS 195.069,37 

TOTAL DESPESES  
1.258.349,79 

• Classificació per Àrees de Despesa 

AREA DESP.  DENOMINACIÓ 2022 

1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 560.103,49 

2 

ACTUACIONS DE 

PROTECCIÔ I PROMOCIÔ 

SOCIAL 130.738,00 

3 

PRODUCCIÓ DE BÉNS 

PÚBLICS DE CARÀCTER 

PREFERENT 195.110,00 

4 

ACTUACIONS DE 

CARÀCTER ECONÒMIC 29.965,97 

9 

ACTUACIONS DE 

CARÀCTER GENERAL 337.432,33 

0 DEUTE PÚBLIC 5.000,00 

   

 TOTAL 
1.258.349,79 

 

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. 

7.- Ratificació acord Junta de Govern (Projecte serveis esportius en petits 
municipis l’Alt Congost) 
 
Vist que l’apartat quart d’acord de la Junta de Govern Local de data  27 de setembre 
d’enguany  de “Sol·licitud d’extinció del conveni Projecte de Serveis Esportius en Petits 
Municipis de l’Alt Congost” disposa  que es donarà comte de l’acord a la propera sessió  
plenària de l’Ajuntament a efectes de la seva ratificació.  
 



 

 

El Ple per unanimitat ACORDÀ: 

 

Primer.- Ratificar en tots els seus  extrems l’acord de la Junta de Govern Local de data 

27 de setembre següent: 

 

“Vist que  en data  28 de juny de 2016 l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles va signar  

el conveni específic per a la implementació del “Projecte de serveis esportius en petits 

Municipis de l’Alt Congost” juntament amb els ajuntaments d’Aiguafreda, Balenyà, 

Centelles, Figaró-Montmany, Tagamanent i Tona i l’Àrea de Cultura, Educació i Esports 

(Gerència de Serveis d’Esports) de la Diputació de Barcelona, pel termini 2016-2019. 

 

Atès que l’objecte del conveni és establir la col·laboració d’Esports de la Diputació de 

Barcelona i els ajuntaments per tal de millorar i facilitar l’accés dels seus ciutadans a la 

pràctica de l’activitat física esportiva municipal, a través d’un tècnic/a superior 

Esportiu/va que treballi compartint recursos amb altres municipis per tal d’implementar 

les accions necessàries a fi i efecte de: 

 

- Continuar treballant en la vertebració del sistema Esportiu en els Municipis. 

- Reforçar la connexió tècnica entre els petits Municipis i la gerència de serveis d’esports. 

- Impulsar la realització d’Activitats esportives transversals en els àmbits propis de l’àrea 

de Cultura, Educació i Esports, així com en els de turisme, promoció econòmica i 

benestar social. 

 

Per l’assoliment dels objectius del projecte es podran dur a terme les actuacions 

següents: 

 

- Dinamitzar les activitats esportives als ens locals. 

- Millorar la qualitat dels equipaments esportius locals. 

- Millorar la gestió i autonomia de les entitats esportives així com donar suport a la seva 

funció social i impulsora de la pràctica esportiva. 

- Facilitar la formació de joves del propi municipi per la realització de les Activitats, 

dinamitzant la zona i creant nous llocs de treball i més oportunitats per al jovent així com 

generar una borsa de treball Esportiu. 

- Impulsar la cooperació entre els diferents  agents dinamitzadors de l’esport que formen 

part del desenvolupament  de les diferents accions objecte de la col·laboració. 

- Enfortir  la cooperació entre entitats i ajuntaments per  a una optimització de recursos, 

així com la recerca i generació de nous recursos i fonts de finançament com poden ser 

les subvencions d’institucions supramunicipals. 

 

Atès que l’Ajuntament va signar en data 15 de novembre de 2019, una pròrroga del 

conveni signat per a la implementació del “Projecte de serveis esportius en petits 

municipis de l’Alt Congost” per un període de 4 anys. 

 

Vist el Decret de l’alcaldia de Tona de data 2 de juliol de 2021  pel qual es notifica a 

l’Ajuntament la liquidació de l’exercici 2020 i l’ aportació de l’exercici 2021 del  Projecte 

serveis esportius en petits Municipis de l’Alt Congost, d’import  1672,18€. 

 



 

 

Atès que en el municipi de Sant Martí de Centelles  no s’han assolit cap dels objectius 

genèrics del conveni, ja que no s’han fomentat projectes perquè la població tingui 

accessibilitat a la pràctica esportiva, no s’ha realitzat una anàlisi i diagnosi de les 

necessitats esportives del municipi, no s’ha potenciat el treball transversal amb altres 

municipis, no s’ha aprofitat les instal·lacions del municipi i no s’han fet propostes de 

millora en l’organització municipal. 

 

Atès l’establert al pacte 11 del conveni per a la implementació del “Projecte de serveis 

esportius en petits Municipis de l’Alt Congost”. 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 

 

Primer.- Aprovar la liquidació de la quantitat de 1.672,18, corresponent a la quota que 

li correspon a l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles en el “Projecte de serveis 

esportius en petits Municipis de l’Alt Congost” per a l’exercici 2020 i la seva regularització 

(1411,59€+83,93€) i l’aportació econòmica corresponent a l’exercici de 2021, 1588,25€. 

 

Segon.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida  341022624  del pressupost 

municipal. 

 

Tercer.- Manifesta la voluntat de l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles d’extingir, amb 

efectes a partir de la data 1 de gener de 2022, el conveni signat amb els ajuntaments 

d’Aiguafreda, Balenyà, Centelles, Figaró-Montmany, Tagamanent i Tona  i la Diputació 

de Barcelona per a la implementació del “Projecte de serveis esportius en petits 

Municipis de l’Alt Congost” per avinença de les parts signatàries, atès que, donades les 

característiques del municipi, i els resultats esportius  obtinguts no es veu a dia d’avui la 

utilitat de seguir en el projecte de referència. 

 

Quart.- Donar compte d’aquest acord a la propera sessió   plenària  ordinària de 

l’Ajuntament a efectes de la seva ratificació. 

 

Cinquè.- Traslladar el present acord als ajuntaments participants en el conveni de 

col·laboració i a la Diputació de Barcelona pel seu coneixement i efectes oportuns.” 

 

8.- Decrets de l’alcaldia i actes Juntes de Govern: 

L’alcaldessa, Sra. Núria Roca, 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 núm. 156/2021 

a 255/2021. 

 

El Sr. Serrat vol  algun aclariment  sobre algun decret que li és contestat per l’alcaldessa. 

 

En relació a les  actes de les Juntes de Govern dels mesos  d’agost i setembre 

d’enguany  el Sr. Serrat  pregunta per  diverses factures el concepte de les quals li són 

aclarides per l’alcaldessa. 

 

El Ple es dóna per assabentat. 



 

 

9.- Mocions: cap 

 

10.- Precs i preguntes: 

 

a) El Sr. Serrat pregunta pel projecte de la depuradora. L’alcaldessa li contesta que els 

tècnics del  Consorci Besos Tordera l’estan redactant. Quan estigui llest  l’entregaran a 

l’Ajuntament. 

 

b) El Sr. Serrat pregunta si ho pagarà l’ACA. L’alcaldessa diu que la redacció del projecte  

sí que ho paga l’ACA i que és possible que per l’obra es pugui demanar una subvenció. 

 

c) El Sr. Serrat pregunta a l’alcaldessa si hi ha un procediment judicial a la UA5. 

L’alcaldessa, Sra. Roca, li contesta que sí. 

El Sr. Serrat li pregunta a la Sra. Roca si sap si és un tema penal. 

La Sra. Roca li contesta que ho desconeix. 

 

 

I no havent-hi més assumptes que tractar l’alcaldessa aixeca la sessió a es 20:15 h. En  

dono fe. 

 

 

 
 


