
Per tal de mantenir el camí de Sant Pau en bon estat es-
tem portant a terme, a través del Consell Comarcal d'Oso-
na, la seva millora amb l'arranjament del paviment i les
cunetes.

També, per complir la normativa vigent, s’ha fet nova
tota la instal·lació elèctrica del Cementiri: cablejat, en-
dolls, comptadors i llums que s’encenen i s’apaguen de
manera automàtica a través d’un rellotge astronòmic.  

Seguint amb el projecte de millora del riu Congost
s’han tret els arbres, que no són de ribera i s’han posat en
diferents parcs i jardins. Al seu lloc s’han plantat plàtans,
aurons i freixes, que són autòctons de la conca del riu.

S’ha posat, a l’abast de tothom, un Punt d’informació
digital al vestíbul de l’Ajuntament per a qui vulgui fer
consultes històriques d’actes de plens, juntes de Govern
Local i resolucions o decrets d’Alcaldia.
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A dalt, arranjament de la carretera que va a Sant Pau. A dalt a l’esquerra, nous
arbres plantats a la llera del Congost. A la dreta, Punt d’informació digital que hi ha
al vestíbul de l’Ajuntament

Millores al municipi
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A les 10 del vespre, després de l’oportuna convocatòria prèvia i
sota la presidència de l’alcalde, Miquel Arisa Coma, es reuneix
l’Ajuntament en Ple a la casa de la vila per fer la sessió extraor-
dinària de primera convocatòria. Hi assisteixen els regidors i el
secretari. Excusa l’assistència Pere Mulero Escobar. El president
declara oberta vàlidament la sessió i el secretari llegeix l’esbo-
rrany de l’acta anterior que és aprovada per unanimitat.
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA REALITZACIÓ DE
LES OBRES D’INVERSIÓ PER A L’ANY 2009, DENOMI-
NADES PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER
DE SANT JOAN I DEL PROJECTE DE MILLORA D’ES-
PAIS PÚBLICS URBANS. El Reial Decret Llei 9/2008, de 28
de novembre, pel qual es crea un Fons Estatal d’Inversió Local
(FEIL) i un Fons Especial de l’Estat per a la Dinamització de
l’Economia i de l’Ocupació i s’aproven crèdits extraordinaris
per atendre’n el finançament, té per objecte, augmentar la inver-
sió pública en l’àmbit local mitjançant el finançament d’obres de
nova planificació i execució immediata. Els ajuntaments que
sol·licitin recursos al FEIL hauran d’annexar a la sol·licitud una
memòria explicativa del projecte d’inversió i aprovar la realitza-
ció de la inversió projectada. Atès que concorren raons d’interès
públic que aconsellen la tramitació d’urgència dels projectes
d’obres que han de ser objecte de finançament pel FEIL i vist el
Projecte d’urbanització del carrer de St. Joan redactat pels Ser-
veis Tècnics municipals i vist el Projecte de millora d’espais pú-
blics urbans redactat pels Serveis Tècnics municipals. Atès el
dictamen de la Comissió Informativa l’Ajuntament en Ple, per
vuit vots favorables (PSC-PM) i tres vots en contra (CIU i APC-
EPM) va adoptar els següents acords: Primer. Aprovar la realit-
zació de les obres d’inversió per a l’any 2009, denominades Pro-
jecte d’urbanització del carrer de Sant Joan i de Projecte de mi-
llora d’espais públics urbans. Segon. Aprovar inicialment el Pro-
jecte d’obra local ordinària denominada Projecte d’urbanització
del carrer de Sant Joan. Tercer. Aprovar, d’acord amb l’art. 50
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques, la tramitació d’urgència del procedi-
ment per a l’aprovació del projecte d’obres local ordinari deno-

minat Projecte d’urbanització del carrer de Sant Joan. La trami-
tació per urgència suposarà la reducció dels terminis establerts
per aquest procediment a la meitat, de tal manera que el tràmit
d’informació públic del projecte es redueix a quinze dies.
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SOL·LICITUD DE
RECURSOS DEL FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL
(REIAL DECRET LLEI 9/2008, DE 28 DE NOVEMBRE,
PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES DENOMINA-
DES PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DE
SANT JOAN I DEL PROJECTE DE MILLORA D’ESPAIS
PÚBLICS URBANS. El Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de no-
vembre, pel qual es crea un Fons Estatal d’Inversió Local i un
Fons Especial de l’Estat per a la Dinamització de l’Economia i
de l’Ocupació i s’aproven crèdits extraordinaris per atendre el
seu finançament, té per objecte, augmentar la inversió pública en
l’àmbit local mitjançant el finançament d’obres de nova planifi-
cació i execució immediata. L’alcalde i el secretari de la corpo-
ració, en compliment del Reial Decret Llei esmentat, estan fa-
cultats per presentar les sol·licituds de recursos per cadascun
dels projectes d’inversió per via telemàtica. Vist el Projecte
d’urbanització del carrer de Sant Joan redactat pels Serveis Tèc-
nics municipals. Vist el Projecte de millora d’espais públics ur-
bans redactat pels Serveis Tècnics municipals. Atès el dictamen
de la Comissió Informativa l’Ajuntament en Ple, per vuit vots
favorables (PSC-PM) i tres vots en contra (CIU i APC-EPM) va
adoptar els següents acords: Primer. Aprovar la sol·licitud de re-
cursos del FEIL per al finançament de les obres denominades
Projecte d’urbanització del carrer de Sant Joan i de Projecte de
millora d’espais públics urbans. Segon. Aprovar el compromís
per part de la corporació de no incloure, en el moment de l’apro-
vació del Pressupost per a l’exercici de 2009, la realització de
les obres que es sol·liciten per al finançament dels recursos del
FEIL: projecte d’urbanització del carrer de Sant Joan i Projecte
de millora d’espais públics urbans. Tercer. Facultar a l’alcalde o
al secretari per portar a terme la presentació de la sol·licitud de
recursos per via telemàtica, en compliment del Reial Decret Llei
esmentat. S’aixeca la sessió a dos quarts d’onze del vespre.

Resum de l’acta de la sessió extraordinària en ple de 22-12-2008

Resum de l’acta de la sessió extraordinària en ple de 29-12-2008
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A les 10 del vespre, després de l’oportuna convocatòria prèvia
i sota la presidència de l’alcalde, Miquel Arisa Coma, es reu-
neix l’Ajuntament en Ple a la casa de la vila per fer la sessió
ordinària de primera convocatòria. Hi assisteixen els regidors i
el secretari. Excusen l’assistència Pere Mulero Escobar i
Eduard Banqueri Forns-Samsó.
1. PRESSA DE POSSESSIÓ DE JOANA ARAGALL MU-
SACH, COM A REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL
PSC-PM. L’alcalde comunica el nomenament de Joana Ara-
gall Musach en qualitat de regidora de l’Ajuntament, segons la
credencial lliurada per la Junta Electoral Central en l’escrit de
13 de novembre de 2008, per ocupar la vacant del partit dels
Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (PSC-PM). Lle-
gida la credencial i trobada conforme, l’alcalde convida la no-
va regidora a ocupar el seu escó d’acord amb el que estableix
l’art. 108.8 de la Llei 5/85, de 19 de juny, de règim electoral
general. Joana Aragall Musach promet complir fidelment a les
obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al rei i de guar-
dar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat i l’Estatut de Catalunya. Els grups polítics municipals:

PSC-PM, CiU i APC-EPM li donen la benvinguda i s’alegren
de la seva incorporació. Pren la paraula Joana Aragall i dóna
les gràcies a tots els membres del consistori i acte seguit pren
possessió del càrrec.
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DEL PRESSU-
POST GENERAL DE L’AJUNTAMENT, EXERCICI
2009. El projecte del Pressupost Municipal per a l’exercici
2009 puja la quantitat de 6.703.540,00 Û, tant en despeses
com en ingressos i, en conseqüència, sense dèficit inicial. El
projecte del Pressupost de l’Organisme autònom local residèn-
cia Sant Gabriel per a l’exercici de 2009 puja la quantitat
d’1.250.700,00 Û, tant en despeses com en ingressos i, en con-
seqüència, sense dèficit inicial. Atès l’estat d’ingressos i de
despeses de les empreses Electradistribució Centelles, SLU i
Electracomercial Centelles, SLU, de capital íntegrament muni-
cipal. (NOTA: A l’informatiu municipal del mes anterior es
pot veure el detall per capítols d’aquests pressupostos). Segons
les memòries de l’Alcaldia i de la Presidència i en total coin-
cidència amb els extrems en elles assenyalats, així com revisa-
des totes i cadascuna de les partides que integren els esmentats
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projectes de pressupost. Segons els informes de Secretaria i d’In-
tervenció i atès el dictamen de la Comissió Informativa l’Ajunta-
ment en Ple, per vuit vots favorables (PSC-PM) i tres en contra
(CIU i APC-EPM), va adoptar els següent acords: Primer. Apro-
var el Pressupost Municipal per a l’exercici 2009. Segon. Apro-
var el Pressupost de l’Organisme autònom local residència Sant
Gabriel, per a l’exercici 2009. Tercer. Aprovar els estats de pre-
visió d’ingressos i de despeses, compte de pèrdues i guanys i
compte de capital de l’empresa Electradistribució Centelles,
SLU, exercici 2009, de capital íntegrament municipal. Previsió
d’ingressos: 3.237.619,31 Û i Previsió de despeses: 2.708.637,23
Û .  Quart. Aprovar els estats de previsió d’ingressos i de despe-
ses, compte de pèrdues i guanys i compte de capital de l’empresa
Electracomercial Centelles, SLU, exercici 2009, de capital ínte-
grament municipal. Previsió d’ingressos: 1.073.768,40 Û i Previ-
sió de despeses:743.442,19 Û. Cinquè. Aprovar les Bases d’exe-
cució dels pressupostos esmentats. Sisè. Aprovar la plantilla del
personal al servei de la corporació que comprèn tots els llocs de
treball reservats a funcionaris de carrera i al personal laboral, així
com el de l’Organisme autònom local residència Sant Gabriel i
el de les empreses Electradistribució Centelles, SLU i Electraco-
mercial Centelles, SLU, inclosa en els pressupostos. Setè. Els
pressupostos així aprovats s’exposaran al públic, pel termini de
quinze dies, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província i
en el tauler d’anuncis de la corporació, als efectes d’examen i de
reclamacions. Vuitè. En cas de no presentar se reclamacions en
contra, s’entendrà com a definitiu l’acord d’aprovació inicial.         
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, RECTIFICACIÓ DE L’IN-
VENTARI A 31 DE DESEMBRE DE 2007. Atès que és pre-
ceptiva la rectificació anual de l’Inventari de Béns, redactada pel
secretari, que ha de reflectir les altes i les baixes produïdes du-
rant l’últim exercici econòmic. D’acord amb els articles del 100
al 118 del Reglament del Patrimoni d’Ens Locals de Catalunya.
Segons la providència de l’Alcaldia, l’informe del Secretari i atès
el dictamen de la Comissió Informativa l’Ajuntament en Ple, per
majoria de més de dos terços, va adoptar: Primer. Aprovar la rec-
tificació de l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament referit al
31-12-2007 per un import de  18.768.274,37 Û a l’incorporar les
altes produïdes durant l’exercici per un import de 1.956.344,73
Û i deduir  les baixes produïdes durant l’exercici, per un import
de 3.801,93 Û. Segon. Que una còpia de la rectificació de l’In-
ventari, autoritzada pel secretari i amb el vistiplau del president,
es remeti al Departament de Governació en compliment de l’art.
105.3 del Reglament de Patrimoni d’Ens Locals de Catalunya.
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI A FOR-
MALITZAR ENTRE LA DIPUTCIÓ DE BARCELONA I
L’AJUNTAMENT DE CENTELLES, RELATIU A LA
CESSIÓ D’ÚS D’UN LOCAL SITUAT AL SEMISOTE-
RRANI DE L’IMMOBLE DEL CARRER SOCÓS, 23. La
corporació, per acord de la Junta de Govern Local, de l’1 de ju-
liol de 2008, va acordar subscriure un nou conveni de cessió d’ús
del local situat al carrer del Socós, núm. 23, semisoterrani. Atès
que un dels principals objectius de la Diputació és coadjuvar a la
satisfactòria prestació dels serveis i de les activitats per part dels
municipis de la província i donar-los suport en tot allò que els
calgui. Atès el text de la minuta del conveni elaborat per la Dipu-
tació. Atès el dictamen de la Comissió Informativa l’Ajuntament
en Ple, per majoria de més de dos terços, va adoptar: Primer.
Aprovar la minuta del conveni a formalitzar entre la Diputació
de Barcelona i l’Ajuntament de Centelles, que s’adjunta com a
annex, de cessió d’ús del local situat al semisoterrani de l’immo-
ble del c/ Socós, núm. 23, per tal que l’Ajuntament el destini a
activitats de lleure, educatives i d’esplai. Segon. Acceptar que
l’Ajuntament de Centelles, com a contraprestació per a la utilit-

zació del local,
aboni a la Diputació l’import mensual de 224 Û (dos-cents vint-
i-quatre euros), IBI i IVA a part. Tercer. Facultar l’alcalde per a
la signatura de tota la documentació que sigui necessària. Quart.
Comunicar la part dispositiva de l’acord a l’Àrea d’Hisenda i Re-
cursos Interns de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de
la Diputació de Barcelona.
5. RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚMERO 381/2008-
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut, sobre la base de l’estudi bà-
sic de les obres denominades Projecte executiu per a la construc-
ció de la piscina coberta, fase II.2. L’Ajuntament en Ple, per ma-
joria de mes de dos terços, el ratifica en la seva integritat.
6. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
DE L’ANY 2008:
DECRET NÚMERO 318/2008-Aprovar el contracte laboral
temporal a temps parcial per cobrir el servei de conserge d’edifi-
ci esportiu amb les condicions pactades esmentades.
DECRET NÚMERO 320/2008-Contractar, amb caràcter
d’urgència, mitjançant contracte laboral temporal a temps parcial
per portar a terme el servei de dinamitzadora juvenil al Punt
d’Informació, participació i assessorament (PIPA).
DECRET NÚMERO 324/2008-Contractar, amb caràcter
d’urgència, mitjançant contracte laboral temporal a temps com-
plet, dos tècnics de gestió a la secció de Promoció econòmica.
DECRET NÚMERO 334/2008-Contractar, amb caràcter
d’urgència, mitjançant contracte laboral temporal a temps par-
cial, per cobrir el servei de personal de neteja al casal F. Macià.
L’Ajuntament en ple es dóna per assabentat.

Seguidament l’alcalde pregunta als grups polítics municipals si
tenen alguna moció per tractar per la via d’urgència. Miquel Ma-
tavacas com a portaveu del grup polític municipal de CiU diu
que presentaran la MOCIÓ PEL MANTENIMENT DE LA
CARTOGRAFIA D’AQUEST MUNICIPI QUE POT SER
UTILITZADA PER LES EMPRESES O INSTITUCIONS
QUE UTILITZIN NAVEGADORS GPS. Seguidament es pas-
sa a la votació de la urgència, la qual és aprovada per majoria de
més de dos terços. L’alcalde llegeix la Moció amb el contingut
literal següent: “Atès que l’ús d’instruments de navegació per
GPS esdevé una eina cada vegada més habitual, no només per a
usos domèstics sinó també per determinades activitats econòmi-
ques, turístiques i d’emergència. Atès que mantenir la cartografia
actualitzada és imprescindible per garantir que aquests instru-
ments funcionin correctament i puguin localitzar una adreça del
municipi optimitzant el temps i la ruta d’accés. Atès que és
competència de l’Ajuntament la gestió i actualització dels
carrers del municipi de Centelles. Atès que es considera
convenient que la cartografia del municipi estigui perma-
nentment actualitzada per tal que qui vulgui fer-ne ús dis-
posi de les dades correctes en cada moment. Tots els grups
polítics municipals de l’Ajuntament, a instància del grup
municipal CiU, proposen al Ple l’adopció de l’acord: Que
l’Ajuntament de Centelles emprengui les accions pertinents
per tal que les dades dels carrers del municipi puguin estar
actualitzades en els repositoris d’on agafen la informació
les empreses o institucions que la utilitzen pels mapes dels
navegadors GPS.” L’Ajuntament en Ple, per majoria de
més de dos terços, aprova íntegrament la Moció.
7. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Entre altres temes es va parlar del Protocol de drogode-
pendències, les obres de la piscina coberta, l’Espai Jove, el
pla de mobilitat, la recollida d’escombraries i el programa
de la Festa Major.
S’aixeca la sessió a tres quarts de dotze del vespre.
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UN COP D’ULL
A LA SITUACIO 
DEL MERCAT 
LABORAL 
A OSONA SUD

L’atur registrat als mu-
nicipis d’Osona sud té
una taxa de 13,11% a de-
sembre de 2008, xifra si-
milar a la taxa d’Osona i
de la resta de Catalunya. 

r Balenyà, seguit de
Centelles i Tona, són els
pobles amb més persones
aturades a Osona sud. 

r L’atur en els homes
és de 7,60%, molt inferior
a la de les dones, que és
del 15,57%. 

r Tenint en compte
l’edat, trobem que la taxa
més elevada és en el grup
de persones de trams
d’edat de 25 a 44 anys
(47,73%) i amb molt po-
ca diferència el segueix el
grup de més de 45 anys
(42,31%). 

r Els sectors Indústria
i Serveis són els que pre-
senten un pes més elevat
d’aturats. 

La taxa de contractes
temporals és de 75,97%. 

r El sector cons-
trucció és el que ha
experimentat una dis-
minució de contractes

més important respecte al
mateix període de l’any
passat. 

r El 18,65% de la
contractació registrada al
pacte és a través d’Em-
preses de Treball Tempo-
ral.

Les dades són extretes
de l’informe semestral
del 4t trimestre 2008 de
la dinàmica del mercat
laboral de l’Observatori
d’Osona per al Desenvo-
lupament Local.

Recordem que des del
Servei de Promoció
Econòmica i Ocupació
Osona Sud-Alt Congost
disposem d’una borsa de
treball gratuïta per a totes
aquelles persones que es
troben en situació d’atur
o volen una millora labo-
ral. 

Per a més informació:
Servei de Promoció 

Econòmica i 
Ocupació  Osona

Sud- Alt Congost
C/ Nou, 11 
08540 Centelles
Telèfon: 93 881 12 57
Fax: 93 881 20 94

Correu electrònic:
osonasud.altcongost@diba.cat
www.osonasudaltcongost.org

LES BASES DE DADES
Segons l’Enciclopèdia Catalana, una base de dades és un

«conjunt de dades bibliogràfiques que remeten a unitats do-
cumentals primàries (llibres, articles periodístics, articles de
premsa, etc.) i que s’emmagatzema a la memòria d’un ordi-
nador que en permet la recerca i recuperació de la informació
i en facilita l’actualització». Actualment, aquesta biblioteca
disposa de bases de dades sobre els següents temes:

· Cançons: conté les referències de totes les cançons in-
closes dins els CDs d’antologies que formen part del seu
fons.

· Notícies generals: inclou les referències d’articles so-
bre una gran varietat de temes, extrets de les diverses publi-
cacions periòdiques que rep la biblioteca.

· Notícies locals i comarcals: inclou les referències
d’articles sobre temes locals i comarcals que han aparegut a
les diverses publicacions periòdiques que rep el centre.

El personal de la biblioteca s’encarrega de fer la cerca so-
bre el tema que t’interessa, així com de posar a la teva dispo-
sició els documents que hi fan referència (que et pots empor-
tar en préstec o fer-ne fotocòpies), alhora que actualitza pe-
riòdicament totes les bases de dades.

Biblioteca Municipal "La Cooperativa"

C/ Sant Joan, 25 -  08540 CENTELLES
Tel. 93 881 03 34    Fax 93 881 01 38

Adreça electrònica: b.centelles.lc@diba.es
web: sites.google.com/site/bibliotecadecentelles
Horari: de dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h. 

Dimecres, divendres i dissabtes, de 10 a 13.30 h.
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S'ACOSTEN PREINSCRIPCIONS Ja saps què i
on estudiaràs?
æ T’informem notes de tall, matriculacions, centres
de formació, estudis presencials i a distància, allotja-
ments per a estudiants, beques, etc
æ Si tens dubtes, si no saps què escollir, t’oferim orientació per aju-
dar-te a decidir millor el teu futur professional i acadèmic.

El passat dissabte dia 14 de març, es va celebrar una reunió per tal de
fer la presentació del Pla Jove per part de la Regidoria de Joventut i
una segona part on es va exposar l’interès per crear una comissió jove.
Totes aquelles persones que vulguin formar part de la comissió poden
fer-se membres del grup a http://groups.google.es/group/assamblea-
joves-centelles i/o venir a la propera trobada que serà: dia 18 d’abril.
A les 12h al PIPA

El 25 d'abril:jove no oblidis, amb jocs de la república a la Plaça. 

EL PIPA ET POSA AL DIA
De dilluns a dijous de 5h a 8h

Divendres de 10 a 13h i de 5h a 7h
C/ Jesús, 25 pij.centelles@diba.cat  

www.centelles.cat/elpipa   Tel. 93 881 23 23

ASSESSORIA D’ESTUDIS I PROFESSIONS

Informació Municipal 

COMISSIÓ JOVE

JOVE NO OBLIDIS

Batxillerat de l’11 al 22 de maig
Formació Professional de Grau Mitjà de l’11 al 22 de maig
Formació Professional de Grau Superior del 25 de maig al 5 de juny
Ensenyaments d'idiomes del 28 d’agost al 3 de setembre
Ensenyaments d’esports Partir 25 de maig
Cicles Formatius d’arts plàstiques i disseny l’11 al 22 de maig
Disseny i conservació i restauració béns culturals l’11 al 22 de maig
Ensenyaments profes. de música i dansa Fins al 3 d'abril
Ensenyaments superiors de música i dansa Partir 17 d'abril
Estudis universitaris Del 3 de juny al 6 de juliol

VIATGETECA D'ESTIU
Viatjar no té edat. Vine al PIPA a preparar el teu viatge! Al PIPA tro-
baràs tota la informació que necessitis per preparar el teu viatge:
Plànols i mapes, Allotjaments, Rutes i llocs a visitar, Transports,  Car-
nets internacionals, I un llarg etcètera. I si vols, també t'informem de
les estades solidàries (camps de treball, brigades de solidaritat...).
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