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La digitalització de la majoria de procediments

de l’Ajuntament de Centelles ja  és una realitat i

és el pas previ a la implantació de la bústia del

ciutadà, que permetrà que qualsevol ciutadà tra-

miti electrònicament tot tipus de sol·licitud no-

més identificant-se a través del DNI electrònic.

En resum, estem caminant per a aconseguir que

l’Ajuntament sigui accessible 24 hores al dia els

365 dies de l’any 
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Resum de l’acta de la sessió ordinària de 23 de febrer de 2012
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Identificació de la sessió: Número: 1/2012. Data: 23 de febrer de
2012. Horari: de les 22 a les 23.15. Lloc: sala de Plens de l’Ajun-
tament. Assistents: Miquel Arisa Coma, alcalde president, els re-
gidors i el secretari. El president obre la sessió i el secretari lle-
geix l’esborrany de l’acta de la sessió anterior que s’aprova per
unanimitat. 
1. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA EN EL
QUAL S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
L’ANY 2011 DE L’AJUNTAMENT
DECRET NÚMERO  19/2012 - D’acord amb la Llei reguladora
de les hisendes locals, ateses les liquidacions de despeses i
d’ingressos pendents de l’exercici anterior del Pressupost muni-
cipal i que en concepte de romanent de Tresoreria, en el seu
cas, s’han d’incorporar al pressupost municipal, exercici 2012, ai-
xí com el romanent de crèdits. Llegits els informes de Secretaria
i d’Intervenció, de data 7 de febrer de 2012, dels quals resulta
que la incorporació del romanent de Tresoreria per a la liquidació
del Pressupost de l’Ajuntament no produirà dèficit. RESOLC: Pri-
mer. Aprovar la liquidació del Pressupost municipal, exercici
2011, el  resultat de la qual és el següent:
Existència a caixa el 31-12-11 1.692.487,79 euros
Crèdits pendents de cobrament 2.393.913,81 euros
Suma 4.086.401,60 euros

Obligacions pendents de pagament 1.881.396,99 euros
Saldos de dubtós cobrament 367.598,41 euros
Romanent de crèdits (despeses amb 
finançament afectat) 135.574,06 euros
Romanent de tresoreria per a 
despeses generals 1.701.832,14 euros
Segon. Aprovar la incorporació dels romanents de crèdit al pres-
supost de 2012, segons els resultats de la liquidació i amb el fi-
nançament següent.
Romanent afectat 135.574,06 euros
Romanent general 46.517,14 euros
Noves previsions d’ingressos 977.634,10 euros
Total de romanents de crèdit a incorporar       1.159.725,30 euros
Tercer. Que de la liquidació aprovada es doni compte al Ple de
l’Ajuntament en la propera sessió que es faci.”
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.   
2. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈN-
CIA NÚM. 1 DE L’ANY 2012, EN LA QUAL S’APROVA LA LI-
QUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ANY 2011 DE L’ORGA-
NISME AUTÒNOM LOCAL RESIDÈNCIA SANT GABRIEL RE-
SOLUCIÓ DEL PRESIDENT NÚM. 1/2012
D’acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals, ateses les
liquidacions de despeses i d’ingressos pendents de l’exercici an-
terior del Pressupost de l’organisme autònom local residència
Sant Gabriel i que en concepte de romanent de Tresoreria, en el
seu cas, s’han d’incorporar al pressupost de l’organisme autò-
nom, exercici 2012, així com el romanent de crèdits. Llegits els
informes de Secretaria i d’Intervenció dels quals resulta que la
incorporació del romanent de Tresoreria per a la liquidació del
Pressupost de l’organisme autònom local residència Sant Ga-
briel no produirà dèficit. RESOLC: Aprovar la liquidació del Pres-
supost de l’organisme autònom local residència Sant Gabriel,
exercici 2011, el resultat de la qual és el següent:
Existència a caixa el 31-12-11 345.909,36 euros
Crèdits pendents de cobrament 51.868,38 euros
Suma 397.777,74 euros
Obligacions pendents de pagament 53.281,63 euros

Romanent de crèdits (despeses amb 
finançament afectat)                                                       0,00 euros
Romanent de tresoreria per a 
despeses generals                                              344.496,11 euros
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.
3. APROVAR, SI ESCAU, LA MOCIÓ DE REBUIG A LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE
L’alcalde assenyala a la presidenta de l’Àrea d’Atenció a la per-
sona Ana Chávez que llegeixi la: “MOCIÓ DE REBUIG A LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE”:
En el transcurs d’aquest any 2012 hem sofert un degoteig cons-
tant de violència de gènere. Han augmentat les víctimes en l’àm-
bit estatal, en l’autonòmic i els municipis també n’han resultat di-
rectament afectats. Volem adreçar-nos a la societat catalana per
tal de mobilitzar-la contra la retallada dels drets socials que pa-
teixen les dones en el nostre país. La crisi està colpejant dura-
ment moltes famílies. La pobresa té rostre femení. La precarietat
del món laboral, la retallada de drets socials i les dificultats per
acollir-se a les prestacions bàsiques al nostre país fa que avui
moltes dones visquin en el llindar de la pobresa.
El món local pateix de manera molt especial la manca de fi-
nançament per fer front als serveis d’informació i atenció a les
dones. Volem alertar que aquesta manca de recursos pot repre-
sentar el tancament o la precarietat dels serveis adreçats a la
prevenció de violència, a la sensibilització envers la resta de la
població contra aquest fenomen i molt especialment a l’acolli-
ment i recuperació de totes les dones víctimes de violència.
També pateixen un gran retrocés als nostres municipis tots els
serveis de promoció i participació de les dones.
Les últimes retallades en polítiques socials protagonitzades a
Catalunya i a l’estat Espanyol ens fan estar més alerta que mai i
fan més difícil la lluita contra la violència de gènere. No podem
fer ni un pas enrere perquè encara ens queda molt camí per re-
córrer; no podem permetre que la crisi serveixi d’excusa per reti-
rar com a prioritat de l’agenda política el ferm compromís en la
sensibilització i eradicació de la violència masclista. Hem de se-
guir recordant que la violència de gènere és una crua realitat
amb moltes cares i que es desenvolupa en diversos escenaris.
Hi ha diferents tipus de violència, no només la que s’exerceix en
l’àmbit familiar o laboral. Aquest any volem fer especial èmfasi a
un fenomen de dimensions esfereïdores: l’explotació de perso-
nes amb finalitat sexual, una forma d’esclavitud moderna, una
violació dels drets humans que constitueix un delicte contra la se-
guretat humana i contra la de l’Estat.
La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de pro-
tecció integral contra la violència de gènere va ser la primera nor-
mativa legal aprovada pel govern i que va dotar de recursos, tant
legals com econòmics, ministeris, comunitats autònomes, ajunta-
ments i associacions per a la protecció integral de les víctimes i
dels menors al seu càrrec. Amb aquesta Llei vam donar visibilitat
a la violència masclista patida històricament per les dones.
A Catalunya ho hem fet liderant la Llei 5/2008, del 24 d’abril, dels
drets de les dones per a l’eradicació de la violència masclista que
el Parlament va aprovar per unanimitat. És una Llei pionera que
ens ha permès avançar en la creació de nous serveis i recursos
per protegir i atendre les víctimes i promoure la seva autonomia.
Gràcies a això centenars de milers de dones han pogut ser ate-
ses, protegides i salvades d’aquest cercle de terror i violència al
qual es veien sotmeses al costat dels seus infants, amb el propò-
sit d’assolir la recuperació de la seva dignitat i la reincorporació a
la societat en plena llibertat. És per tot això que proposem:

24-25 informe PORTALok.qxd:38-39  02/04/12  15:19  Página 1



Primer. Instar el Govern de Catalunya a mantenir el finançament
necessari al món local per tal de garantir la prestació de serveis
d’atenció, promoció i informació de les dones. Tal i com obliga la
Llei 5/2008, de 24 d’abril, dels drets de les dones per a la eradi-
cació de la violència masclista.
Segon. Instar el Govern de l’Estat a no abaixar la guàrdia res-
pecte de l’aplicació de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desem-
bre, de mesures de protecció integral contra la violència de gè-
nere.
Tercer. Instar les diverses institucions a tractar les violències
vers les dones en les seves diferents situacions de manera es-
pecífica, atès que la naturalesa de la masclista és totalment dife-
rent a la d’altres tipus de violència.
Quart. Instem a seguir treballant en el consistori, com fins ara, en
les polítiques d’igualtat, per tal de prevenir possibles casos de
violència de gènere i atendre les víctimes. L’Ajuntament ha de
seguir invertint i treballant en aquesta àrea per tal de sensibilitzar
la població i evitar desigualtats de gènere.
Cinquè. Trametre aquests acords als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats, a l’Institut
Català de les Dones i a les entitats locals i comarcals de dones.”
L'Ajuntament en Ple, amb dotze vots favorables i un vot en con-
tra (Esquerra-AM) aprova la Moció en la seva integritat.
4. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 20
DE L’ANY 2012, PEL QUAL S’ADEQUA EL TIPUS DE GRA-
VAMEN DE L’ IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS A
APLICAR DURANT L’EXERCICI 2012 SEGONS EL QUE ES-
TABLEIX L’ART. 8 DEL REIAL DECRET LLEI 20/2011, DE 30
DE DESEMBRE
DECRET NÚM.  20/2012 - El 31-12-2011 s’ha publicat en el But-
lletí Oficial de l'Estat núm. 315, el Reial decret llei 20/2011, de 30
de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostaria, tri-
butaria i financera per a la correcció del dèficit públic, el qual es-
tableix en l'art. 8 l'increment dels tipus de gravamen de l'impost
sobre béns immobles (IBI) urbans aprovats pels ajuntaments
amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn en els anys
2012 i 2013.  El citat article estableix textualment: "[...] los tipos

de gravamen del IBI resultarán incrementados en los siguientes

porcentajes: a) El 10 por 100 para los municipios que hayan sido

objeto de un procedimiento de valoración colectiva de carácter

general para bienes inmuebles urbanos como consecuencia de

una ponencia de valores total aprobada con anterioridad al año

2002, no pudiendo resultar el tipo de gravamen mínimo y suple-

torio inferior al 0,5 por ciento en 2012 y al 0,6 por 100 en 2013.

Lo dispuesto en el presente apartado únicamente se aplicará en

los siguientes términos: […] A la totalidad de los inmuebles de

uso residencial a los que les resulte de aplicación una ponencia

de valores total aprobada con anterioridad al año 2002. […] El ti-

po máximo aplicable no podrá ser superior, en ningún caso, al

establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales."
Atès que la ponència de valors d’aquest Ajuntament va ser apro-
vada l'any 1987, essent, per tant, d’aplicació el que es disposa
en el referit article. Vista la conveniència de donar publicitat al ti-
pus de gravamen que, d’acord a aquest Reial decret llei, serà
d’aplicació a l’Ajuntament de Centelles per a l’any 2012.
RESOLC: Primer. Adequar els tipus de gravamen de l’Impost so-
bre béns immobles urbans per a l’exercici 2012 a allò establert a
l'article 8 del Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, en el
sentit: El tipus de gravamen dels béns immobles urbans serà el
0,902 per cent. La quota íntegra de l'impost és el resultat d’apli-
car a la base liquidable el tipus de gravamen. La quota liquida de
l’impost s’obtindrà minorant la quota integra en l’import de les bo-
nificacions previstes en l’Ordenança fiscal de l'impost. Segon.
Donar publicitat a aquest Decret d’acord amb la Llei general tri-

butària. Tercer.
Donar trasllat a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
als efectes de la seva aplicació i publicació.”
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.
5. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GO-
VERN LOCAL, DE 7-2-2012, SOBRE LA RATIFICACIÓ DEL
DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 9 DEL 2012, EN EL QUAL
S’ADJUDICA DEFINITIVAMENT EL SERVEI DE RECOLLIDA
DOMICILIÀRIA D’ESCOMBRARIES DE MATÈRIA ORGÀNICA
(PORTA A PORTA) I EL TRANSPORT A LA PLANTA DE
COMPOSTATGE
DECRET NÚM. 9/2012 - Adjudicar definitivament, mitjançant
procediment negociat amb publicitat, el servei de recollida domi-
ciliària d’escombraries de matèria orgànica (porta a porta) i el
transport a la planta de compostatge a l’empresa Obres i Serveis
Presseguer, SL, per presentar la proposta més avantatjosa en el
seu conjunt i contractar l’execució pel preu cert de noranta-dos
mil tres-cents setze euros (92.316,00 euros), pressupost del con-
tracte amb l’IVA exclòs. L’import de l’IVA, al 8%, és de set mil
tres-cents vuitanta-cinc euros amb vint-i-vuit cèntims (7.385,28
euros). El contracte es formalitzarà en document administratiu
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.
6. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚM.
203, 208 I 209 DE L’ANY 2011 I 14 DE L’ANY 2012
- DECRET NÚMERO 203/2011 - Contractar un/a treballador/a
social per portar a terme la substitució per baixa laboral i llicència
de maternitat d’Eva Rovira Soler a l’Àrea de Serveis socials.
- DECRET NÚMERO 208/2011 - Contractar mitjançant contracte
laboral a temps complet, un/a agent d’ocupació i desenvolupa-
ment local (AODL) a l’Àrea de Promoció Econòmica.
- DECRET NÚMERO 209/2011 - el departament de treball de la
Generalitat atorga una subvenció a l’Ajuntament per a la contrac-
tació de 15 persones aturades que hagin exhaurit la prestació
per desocupació o el subsidi d’atur, mitjançant plans d’ocupació
per a la realització d’accions ocupacionals i de desenvolupament
local en el marc del Projecte “Treball als barris”. Els contractes
són per a la realització de serveis determinats i duraran del 29-
12-2011 fins al 28-6- 2012. 
- DECRET NÚMERO 14/2012 - Incorporar a l’Àrea de serveis de
la policia local un/a auxiliar de policia per necessitat urgent del
servei per cobrir la baixa laboral per malaltia del funcionari de ca-
rrera Josep Chaves Chaves. L’Ajuntament en Ple es dóna per
assabentat.
   El portaveu del Grup polític municipal d’ERC-AM, presenta dues
Mocions: 
“MOCIÓ PER DOTAR L’AJUNTAMENT D’UN REGLAMENT
D’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL (ROM)”. El Ple de l’Ajuntament,
per unanimitat, aprova que s’iniciïn els treballs per a l’elaboració
d’un Reglament d’organització municipal.
“MOCIÓ SOBRE L’APROVACIÓ D’UN REGLAMENT DELS
MITJANS MUNICIPALS D’INFORMACIÓ”. El Ple de l’Ajunta-
ment, per unanimitat, aprova que els treballs per a l’elaboració
d’un Reglament d’organització municipal englobi alhora el Regla-
ment dels mitjans municipals d’informació.
7. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
La piscina coberta (CiU), els programes d’actuació de cada regi-
doria (ApC), els serveis socials del municipi (CiU), l’Associació
Municipis per a la independència (ApC), la contractació del ser-
vei de neteja (CiU), el mercat de treball i el Servei de Promoció
econòmica (ERC), la instal·lació de  miralls a les cruïlles (CiU),
les obres del carrer de l’Estació (ApC), els pressupostos del
2012 (ERC). 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc
aquesta acta. 
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venda, compra i intercanvi de productes de col·leccionisme i art

A partir d’ara, l’art i els objectes de col·leccionisme estan més a prop nostre: a

l’Avinguda de Rodolf Batlle, el 22 d’abril, es celebrarà la primera edició de la Fira

del col·leccionisme i Mercat d’art de Centelles. En plena primavera, aquesta fira

permetrà:

1) Als pintors: plantar els cavallets; als altres artistes: demostrar en viu les seves

habilitats; tots plegats: exposar i vendre la seva obra, amb un nexe comú: el talent i

el més gran dels somriures. Es tractarà de pintures, ceràmica, etc. amb diferents

estils i temàtiques.  

2) Als col·leccionistes: comprar, vendre i intercanviar els objectes i donar-nos la

benvinguda amb detalls, exhibicions i explicacions sorprenents sobre les seves

col·leccions. 

Què es pot trobar en aquesta fira?

OBJECTES DE COL·LECCIONISME - filatèlia (segells) - numismàtica (mone-

des) -  minerals -  altres objectes petits (didals, figuretes d’animals...) – discos - jo-

guines antigues, jocs de cartes, baldufes, cases de nines, ninots (per exemple els

Madelman, les Barbies) de jugadors de futbol - soldats de plom i altres miniatures -

ràdios – rellotges - plaques (o xapes) de cava - ampolles, miniatures de begudes o

licors - plomes, bolígrafs i llapis - paper antic – autògrafs -  postals – fotografies -

documents antics, paperetes electorals, bons, accions, materials relacionats amb la

república espanyola, guerra civil, de Cuba, de les Filipines.... - calendaris de butxa-

ca - bitllets de loteria, de l’ONCE, de tren, de transports en general - targetes de

telèfons -  cartells de cinema, de teatre, de toros, d’espectacles en general, publici-

taris, d’història, militars, esportius - llibres antics, revistes, còmics, àlbums de cro-

mos - rèpliques de pòsters - sobres de sucre - etiquetes de begudes, de formatges

o d’altres - adhesius - cosmètica antiga - col·leccionisme esportiu  - i molt més.

OBRES ARTÍSTIQUES -  sobre paper, cartró, tela, fusta, fang  o similar - amb

tècniques diverses. 

Què haig de fer si hi estic interessat/ada? 

A l’oficina de Promoció Econòmica i a la pàgina web de l’Ajuntament trobareu la

butlleta de sol·licitud de la parada i la normativa de la fira. El preu de la parada és

de 10 €  abans del 19 d’abril. A partir d’aquesta data, les inscripcions es faran el

mateix dia del mercat i l’import serà de 15 €. 

Per a més informació:

Servei de Promoció Econòmica i Ocupació Osona Sud- Alt Congost

C/ Nou, 11  08540 Centelles. Telèfon: 93 881 12 57 

a/e: osonasud.altcongost@diba.cat www.osonasudaltcongost.org

L’ORDRE A LA BIBLIOTECA: UN LLOC PER A CADA COSA I

CADA COSA AL SEU LLOC

Us heu demanat mai com es poden trobar fàcilment els documents

en una biblioteca? Com s’ordenen? Per a saber on hem d’anar a bus-

car cadascun d’ells, adjudiquem una signatura a cada document depe-

nent de la matèria de què tracta (la podeu veure escrita a l’etiqueta

blanca que porten al llom –en el cas dels CDs, acostumen a portar-la a

la caràtula de davant). Les signatures s’adjudiquen seguint les pautes

de la CDU o Classificació Decimal Universal, que classifica el conjunt

dels coneixements en 10 grans classes, que a la vegada es van subdi-

vidint per anar precisant cada matèria. Per exemple, si us interessa el

que es cou a les cuines, ho trobareu al número 641; però si el que voleu

saber és el que es cou al món, llavors heu d’anar al 30 i al 32. Si el que

voleu és anar a donar un tomb per la muntanya a peu, busqueu al

796.51; però si hi voleu anar en bici heu de tafanejar pel 796.61. 

Finalment, darrere els números de les signatures trobareu tres lletres

i/o números, corresponen a les tres primeres lletres del cognom de l’au-

tor/a de l’obra o als tres primers caràcters del títol del document.

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.cat

web: sites.google.com/site/bibliotecadecentelles
Horari: de dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h. Dimecres, divendres i dis-

sabtes de 10 a 13.30 h. (del 15 de juny al 15 de setembre, només dimecres)
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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

Informació Municipal 

Informa’t sobre estudis

Vols reincorporar-te als estudis?

T’estàs plantejant el teu itinerari forma-

tiu i preparar-te pel futur? Vols saber les

notes de tall per entrar a la universitat?

Al PIPA t’assessorem

Beques

Ajuts per a cursos de llengua anglesa,

alemanya o francesa a l'estranger du-

rant l'estiu de 2012 per a l'alumnat d'estudis universitaris. Termini:

07/04/2012

Preinscripcions

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ 2012

PQPI: Del 7 al 18 de maig. Batxillerat, Cicles formatius de grau mitjà: Del 14

al 25 de maig. Cicles formatius de grau superior: Del 29 de maig al 8 de juny.

Ensenyaments professionals de dansa i ensenyaments professionals de mú-

sica: Del 19 al 30 de març. Ensenyaments d’idiomes a les escoles oficials:

De 31 d’agost al 4 de setembre. Matrícula a les proves d'accés a la universi-

tat per als estudiants titulats tècnics superiors (CFGS) o equivalent. Convo-

catòria de juny 2012: del 16 al 21 de maig. Matrícula a les proves d'accés a

la universitat per als estudiants que el curs 2011-2012 fan el 2n curs de batxi-

llerat a Catalunya. Convocatòria de juny 2012: del 23 de maig al 4 de juny.

Preinscripció universitària. Convocatòria de juny: del 5 de juny al 3 de juliol.

Estàs preparant un viatge? Al PIPA t’hi donem un cop de mà: 

- Informació de rutes i llocs per visitar

- Plànols, guies d’allotjaments, guies de diferents països

- Carnets internacionals (d’alberguista, d’estudiant, de professor, etc.)

- Estades d’idiomes del Consell Comarcal (d’11 a 15 anys)

- Colònies, camps de treball, activitats diverses per l’estiu. Al PIPA t’infor-

mem i t’orientem per tal que puguis començar a planificar-te l’estiu. Per a to-

tes les edats

- Treball i cursos d’idiomes a l’estranger. Aprofita l’estiu per aprendre un

idioma. Ja pots informar-te.

Modalitat: prosa i poesia. De 16 a 30 anys. Tema lliure. Presentació de les

obres: Fins al 5 d’abril a l’Ajuntament o al PIPA. No et deixis passar el termi-

ni!

- I si vols informació d’altres concursos i premis, al PIPA te n’informem.

Viatgeteca

Premi de relat breu i poesia per a joves

Estiu Jove
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