
RESUM DE LA VOTACIÓ DE “CENTELLES PER LA REPÚBLICA – PRIMÀRIES CATALUNYA” 

AL PLE DEL CARTIPÀS, Centelles, dijous 27 de juny 2019 

 

NOTA: Totes les decisions de “CENTELLES PER LA REPÚBLICA – PRIMÀRIES 

CATALUNYA” es prenen a l’assemblea executiva, i en cas de votació al ple, les decisions 

han estat corroborades en assemblea d’electors (en aquest cas, celebrada el dimecres 

26 de juny) 

 

1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’Acta de la sessió́ anterior (de 

constitució de l’Ajuntament i elecció de l’alcalde) 
NOTA: Es refereix a l’acta del ple d’investidura 

Votem a favor. 

2. Aprovar, si escau, el Compte general del pressupost de 

l’Ajuntament, el de l’organisme autònom local residencia Sant 

Gabriel, el de l’Electradistribució Centelles, SLU i el de 

l’Electracomercial Centelles, SLU, exercici 2018 
Als regidors entrants ens crea indefensió, desconeixem el funcionament del consistori i per fer 

una fiscalització dels comptes generals hauríem d’haver viscut l’aprovació dels pressupostos 

2018. Mostrar-ho a aquest ple és un tràmit no correcte 

Vot: Ens abstenim. 

3. Aprovar, si escau, la periodicitat de les sessions ordinàries dels 

òrgans col·legiats 
NOTA: En aquest punt, en lloc d’explicar aquest tema, durant el ple s’expliquen les comissions 

informatives i les regidories, que no tocarien aquí. 

Però la votació és sobre aquest tema. 

 Ple ordinari bimensual  

 Junta de govern: Dos cops al mes 

 Consell rector de la residència d’avis: mensual 

Nosaltres voldríem el ple ordinari mensual, al cap i a la fi, si sumem els plens ordinaris i 

extraordinaris, ja vindria a ser això. Però fer-los ordinaris seria acció de transparència i bona 

gestió municipal de cara als veïns de Centelles (els plens ordinaris tenen comissions 

informatives, precs i preguntes i intervenció del públic, i s’hi poden presentar mocions). 

Vot: En contra. 



4. Aprovar, si escau, la creació́ i composició́ de les comissions 

informatives permanents 
 Comissió informativa de l’àrea d’ordenació del territori (dividida en urbanisme i obres i 

Sant Pau) 

 Comissió informativa de l’àrea d’atenció a la persona (dividida en sanitat, cooperació i 

solidaritat, igualtat, benestar social, gent gran, joventut, esports i hàbits saludables) 

 Comissió informativa de l’àrea de gestió i serveis generals (dividida en Hisenda, 

modernització administrativa, governació seguretat i ADIF, manteniment o qualitat 

urbana, serveis municipals) 

 Comissió informativa de l’àrea de desenvolupament econòmic comerç i fires, 

promoció econòmica, economia social i solidària 

 Comissió informativa de l’àrea d’educació i cultura (normalització lingüística, festes, 

cultura, formació d’adults musical i artística, educació i patrimoni) 

 Comissió informativa de l’àrea de mobilitat i medi ambient (medi ambient, mobilitat, 

serveis municipals de deixalles i residus) 

 Comissió informativa de l’àrea de participació i transparència (participació i procés 

nacional) 

 Comissió especial de comptes 

 Comissió de portaveus 

 Comissió sobre el  Palau dels Comtes (definició d’usos) 

 Comissió de la xarxa C-17 

Vot: A favor 

5. Aprovar, si escau, el nomenament dels/de les representants de la 

corporació́ en els òrgans col·legiats 
Residència Sant Gabriel : President alcalde i 2 vocals socialistes i 1 vocal JuntsxCat i 1 vocal 

FemCentelles  

Electra Distribució: President: alcalde, Vicepresident regidor PSC, consellers primer a cinquè: 2 

regidors PSC, 1 candidat no regidor de Fem Centelles, regidora JuntsxCat, regidor CUP. // 

Gerent: Anterior alcalde // Secretari , el secretari de l’ajuntament 

Electra Comercial: President: alcalde, Vicepresident regidor PSC, consellers primer a cinquè: 2 

regidors PSC, 1 candidat no regidor de Fem Centelles, regidora JuntsxCat, regidor CUP. // 

Gerent: Anterior alcalde // Secretari , el secretari de l’ajuntament 

Electra Generació: President: alcalde, Vicepresident regidor PSC, consellers primer a cinquè: 2 

regidors PSC, 1 candidat no regidor de Fem Centelles, regidora JuntsxCat, regidor CUP. // 

Gerent: Anterior alcalde // Secretari , el secretari de l’ajuntament 

Altres escoles, fundacions, consorcis, etc. 

NOTA: Indiquem  que considerem que tots els grups municipals hem de ser als consells 

d’administració de les empreses municipals. 



També indiquem que ens sembla encertat separar la figura de l’alcalde (que vetlla pels 

ciutadans) del gerent (que vetlla per l’empresa), tot  i que voldríem saber les atribucions del 

gerent i creiem que es podia haver fet no com un càrrec de confiança, sinó amb un concurs de 

mèrits, com tots els càrrecs. 

Vot: En contra 

6. Aprovar, si escau, la delegació del Ple d’alguna de les seves 

competències a la Junta de Govern Local 
Delegar a la Junta de Govern l’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la 

corporació en matèries de competència plenària, article 22.2.j de la llei RBRL 

La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament, article 22.2.k 

NOTA: Punt tècnic 

Vot: a favor 

7. Aprovar, si escau, els aspectes retributius i de dedicació́ dels càrrecs 
L’alcalde passa d’una dedicació del 100% al 50% 

Regidors:  

- 1 del PSC 50% 

- 1 del PSC 40% 

- 2 del PSC 20% 

- 1 de Junts x Cat 20% 

- 1 de Fem Centelles 20% 

- 1 de CUP al 10% 

I a l’ex-alcalde el 25% per fer de gerent de l’Electra  

Dietes: 

 Ple: 100 € 

 Junta de govern local: 400 € 

 Comissions informatives: 25 € 

Subvencions a grups municipals 

 20 € per grup 

 30 € per regidor 

NOTA: Fem notar que els 400€ per junta de govern local clarament beneficia l’equip de govern 

local i perjudica l’oposició, si bé com que la Junta de Govern està formada per membres que 

excepte un tenen dedicació al govern, no cobrarien la dieta. Que tot i que no es poden 



comparar els imports amb altres ajuntaments, perquè cadascun és un món, el fet de valorar la 

dieta de les juntes de govern tant per sobre de les del ple i les comissions, denota que no es 

valoren la transparència i participació. 

Fem notar que demanem a aquest ple, i demanarem via instància, participar a la part pública 

de les juntes de govern locals, que marca la llei de transparència, i que és la part de les 

subvencions i comissions. 

Vot: A favor 

8. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia números 80, 81 i 82 els quals 

fan referència al nomenament dels/de les tinents d’alcalde i la 

delegació́ de funcions a la Junta de Govern Local i la constitució́ dels 

grups polítics municipals. 

 Acalde PSC 

 3 tinents d’alcalde PSC 

 1 tinenta d’alcalde Fem Centelles 

Junta de Govern aprova les contractacions i les concessions de tota classe, quan la 

seva quantia no excedeixi del deu per cent dels recursos ordinaris del pressupost, ni en 

qualsevol dels casos els 6.010.121,04 euros. // (massa) 

Adquirir bens i drets quan el seu valor no superi el deu per cent dels recursos ordinaris 

del pressupost ni els 3.005.060,52 euros , així com l’alienació del patrimoni  

Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats 

pel ple 

Reconèixer la constitució dels diferents grups polítics municipals, entre els quals hi ha 

CENTELLES PER LA REPÚBLICA – PRIMÀRIES CATALUNYA 

NOTA: Fem notar que ens sembla que aquests valors límit són massa alts, que creiem 

que 300.000 € ja serien grans obres i 100.000 € ja serien grans compres, però el punt 

no es vota i el secretari ens diu finalitzat el ple que les xifres que consten als decrets 

són les que marca la llei. 


