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Millores al carrer del Camí de la Llavina
Al carrer del Camí de la Llavina s’ha renovat el servei d’abastament d’aigua potable que patia moltes deficiències, s’ha
aprofitat per passar els tubs de la futura xarxa de fibra òptica i s’ha renovat el paviment de la vorera.
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Resum de l’acta de la sessió ordinària núm. 1/2013
de l’Ajuntament 24-1-2013
Assistents: l’alcalde Miquel Arisa Coma, els regidors i Josep
Lluís Bergés Collado, secretari. El president obre la sessió i el
secretari llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió anterior que
s’aprova per unanimitat.

Abril 2013

1. APROVAR, SI ESCAU, INICIALMENT EL PRESSUPOST
GENERAL DE L’AJUNTAMENT, EXERCICI 2013 (CONTÉ EN
ANNEX EL LÍMIT DE DESPESA)
El projecte del Pressupost Municipal per a l'exercici 2013 puja
la quantitat de 5.374.000 €, tant en despeses com en ingressos i, en conseqüència, sense dèficit inicial.
El projecte del Pressupost de l’Organisme autònom local residència Sant Gabriel per a l'exercici de 2013 puja la quantitat
d’1.529.500 €, tant en despeses com en ingressos i, en conseqüència, sense dèficit inicial.
Atès l'estat d'ingressos i de despeses de les empreses Electradistribució Centelles, SLU i Electracomercial Centelles, SLU,
de capital íntegrament municipal.
Segons les memòries de l'Alcaldia i de la Presidència [...] Segons els informes de Secretaria i d'Intervenció i atès el dictamen de l’Àrea de Gestió i Serveis generals l'Ajuntament en Ple,
per majoria de més de dos terços, amb nou vots favorables i
quatre vots en contra (CiU, Esquerra-AM i APC-EPM) dels
tretze membres que formen la corporació municipal, va adoptar
els acords següents:
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost Municipal per a l'exercici 2013 (VEURE RESUM AL INFORMATIU MUNICIPAL
DEL MES DE MARÇ). Segon. Aprovar el límit de despesa aplicable per a l’exercici de 2013. Tercer. Aprovar inicialment el
Pressupost de l’Organisme autònom local residència Sant Gabriel, per a l'exercici 2013 (VEURE RESUM AL INFORMATIU
MUNICIPAL DEL MES DE MARÇ). Quart. Aprovar el límit de
despesa aplicable per a l’exercici de 2013. Cinquè. Aprovar els
estats de previsió d'ingressos (2.566.537,39 €) i de despeses
(2.109.810,27 €), compte de pèrdues i guanys i compte de capital de l'empresa Electradistribució Centelles, SLU, exercici
2013, de capital íntegrament municipal. Sisè. Aprovar els estats de previsió d'ingressos (3.850.792,22 €) i de despeses
(3.778.532,35 €), compte de pèrdues i guanys i compte de capital de l'empresa Electracomercial Centelles, SLU, exercici
2013, de capital íntegrament municipal. Setè. Aprovar les Bases d'execució dels pressupostos esmentats. Vuitè. Aprovar la
plantilla del personal al servei de la corporació [...]. Novè. Els
pressupostos així aprovats s'exposaran al públic [...]. Desè. En
cas de no presentar se reclamacions en contra s'entendrà com
a definitiu l'acord d'aprovació inicial.
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2. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DE
CENTRES EDUCATIUS DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ
INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS
2011 – 2012 I ACCEPTAR-NE LA SUBVENCIÓ
La Direcció General de Centres Públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya tramet a l’Ajuntament el Conveni per al sosteniment del funcionament de centres de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal
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per al curs 2011-2012. D’acord amb la disponibilitat pressupostària del Departament d’Ensenyament, l’import que s’atorga
és de 1.300,00 euros per alumne equivalent i curs. Atès que
per fer efectiu el pagament de la subvenció és necessari: 1)
Formalitzar la subvenció mitjançant un conveni a subscriure
entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Centelles. 2) Acceptar la Subvenció.
Atès el dictamen de la Comissió informativa de l’Àrea de Gestió
i Serveis generals l’Ajuntament en Ple, per unanimitat, va adoptar els acords següents: Primer. Aprovar el Conveni [...] per al
sosteniment del funcionament de centres educatius de primer
cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 20112012. Segon. Acceptar la subvenció: Escola bressol El Petit Pi
(68 Alumnes equivalents 88.400,00 euros). Llar d’infants Niu
d’Infants (75 Alumnes equivalents 97.500,00 euros). Tercer.
Facultar l’alcalde per a la signatura de la documentació que sigui necessària. Quart. Notificar la part dispositiva de l’acord al
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
per al seu coneixement i als efectes que calgui.
3. APROVAR, SI ESCAU, LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
DEL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA, 2013
– 2016
Vist el Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) pel període 2013 - 2016, i s’obre la
convocatòria única per a aquest període [...]. Atesa la possibilitat d’incloure actuacions necessàries per a l’Ajuntament que
poden ser objecte de subvenció.
La subvenció màxima que pot rebre un ens beneficiari en la línia per a inversions és de 500.000 euros en tot el quadrienni.
Així mateix, inclou, per primera vegada, les despeses corrents
de reparacions, manteniment i conservació, previstes a la classificació econòmica de l’estructura dels pressupostos locals
amb un triple objectiu contribuir a l’impuls econòmic local, i promoure accions de suport en el sector de la construcció; alliberar despesa corrent dels ens locals, per permetre la seva destinació a altres accions que garanteixin l’estat del benestar, i fomentar la cultura del manteniment de les inversions fetes
abans de l’inici de noves obres.
Atès el dictamen de la Comissió informativa de l’Àrea de Gestió
i Serveis generals l'Ajuntament en Ple, amb deu vots favorables, dues abstencions (CiU) i un vot en contra (Esquerra-AM)
va adoptar els acords següents:
Primer. Aprovar la inclusió de les següents actuacions dins la
convocatòria per a la formulació del Pla únic d’obres i serveis
de Catalunya 2013 - 2016:
- Dins l’apartat, Inversions en obres i serveis
Actuació

Pressupost d’execució

% subvenc.

Import subv.

Prioritat en el

en contracte

sol·licitada

sol·licitada

quadrienni

Obres de pavimentació
c/ de Josep Falgueres 81.547,66 €

75%

61.160,75 €

Exerc. 2013, prioritat 1

Obres d’urbanització del
torrent de la Cira, 1a. fase 1.568.344,00 € 19,5298%

306.294,52 €

Exerc. 2014, prioritat 2

Pavimentació del Cementiri 176.739,64 €

132.544,73 €

Exerc. 2015, prioritat 3

75%

- Dins l’apartat, Manteniment, Memòria descriptiva de les des-
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5. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 188 I 192 DE L’ANY 2012
L’alcalde assenyala al secretari que llegeixi els Decrets de l’Alcaldia:
DECRET NÚMERO 2012/188. Atesa la sol·licitud de baixa de
la funcionària interina Immaculada Fernández Nesplé per perillositat amb risc per al seu embaràs, donada la seva adscripció
al servei d'auxiliar de policia local d'aquest municipi. [...] Atès
que segons consta en l'expedient, el servei de Promoció
Econòmica de Centelles va realitzar unes proves psicològiques
i de coneixement del municipi, així com una entrevista, als
usuaris de la borsa de treball existent en el referit servei que
mostraven la voluntat de treballar com a auxiliar de policia local. Atès que de la selecció feta per l’esmentat servei es proposa a José Luis Lozano Garriga per cobrir la baixa per perillosi-

Els grups polítics municipals PSC-PM, CiU, APC-EPM i ERCAM presenten de forma conjunta les mocions següents:
MOCIÓ DE REBUIG A L’AVANTPROJECTE DE LLEI ORGÀNICA DE MILLORA DE LA QUALITAT DE L’EDUCACIÓ
MOCIÓ PER DECLARAR CENTELLES COM A MUNICIPI
LLIURE DE DESNONAMENTS I EN DEFENSA DEL DRET A
L’HABITATGE
I sol·liciten que s’inclogui a l’Ordre del dia, mitjançant la votació
per urgència pel quòrum d’unanimitat.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, aprova les Mocions en la
seva integritat.
6. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
En aquest apartat es va parlar de: ADIF i l’estació de tren de
Centelles, la policia local, el Pla de seguretat de la Festa del
Pi, els aparcaments situat al c./de Can Minguet, els grafits, els
Serveis socials de la corporació, la Fundació Privada Osona
Formació i Desenvolupament, l’aparcament de la piscina coberta municipal, el Servei de promoció econòmica, La contractació pública i l’anunci de l’Agència Catalana de Residus sobre
el plàstic anomenada Envàs, on vas?, ja que a la comarca el
Servei es porta a terme d’un altre manera i això crea confusió
a la població.
La Regidora de Medi Ambient Neus Verdaguer va presentar
l’informe: “Relació de tasques desenvolupades des de l’inici de l’actual mandat municipal”
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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4. APROVAR, SI ESCAU, LA NOVA SOL·LICITUD DE L’ADHESIÓ AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I LES ENTITATS
GESTORES DELS SISTEMES INTEGRATS DE GESTIÓ
(SIG), PER TAL DE GARANTIR EL COMPLIMENT DEL
REIAL DECRET 208/2005, DE 25 DE FEBRER, SOBRE APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS I LA GESTIÓ DELS
SEUS RESIDUS (RAEE)
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 3 d’octubre de
2007, es va adherir al Conveni marc de col·laboració signat en
data 22 de desembre de 2006 entre l’Agència de Residus de
Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de
gestió (SIG), per tal de garantir el compliment del Reial Decret
208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics
i la gestió dels seus residus (RAEE). La vigència del Conveni
va finalitzar el 31 de desembre de 2012.
El 10 de juliol de 2012, l’Agència de Residus de Catalunya i les
entitats gestores dels SIG de RAEE autoritzats a Catalunya
van signar un nou Conveni amb un període de vigència de 5
anys (de l’1 de gener de 2013 al 31 de desembre de 2017). El
conveni estableix que aquells ens locals que estaven adherits
a l’antic Conveni i es vulguin beneficiar del nou han de fer una
nova adhesió.
Els ens locals que voluntàriament s’adhereixin al Conveni rebran les facilitats i compensacions econòmiques que s’hi estableixen.
Segons l’informe de l’enginyer municipal i atès el dictamen de
la Comissió informativa de l’Àrea d’Ordenació del territori
l’Ajuntament en Ple, per unanimitat, va adoptar els acords següents: Primer. Sol·licitar l’adhesió al nou Conveni marc de
col·laboració signat el 10 de juliol de 2012 entre l’Agència de
Residus de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG) de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), pel període 2013- 2017, per tal de garantir el
compliment del Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer. Segon.
Comunicar la part dispositiva de l’acord a l’Agència de Residus
de Catalunya per al seu coneixement i als efectes que calgui.
Tercer. Facultar a l’alcalde per a la signatura de tota la documentació que sigui necessària.

tat. Atès que en aquest supòsit queda acreditada la màxima
urgència per cobrir temporalment la baixa de la funcionària [...]
Segons l'informe del secretari i de la interventora habilitada, de
4 de desembre de 2012. Per tot això, RESOLC:
Primer. Nomenar José Luis Lozano Garriga funcionari interí
adscrit al lloc de treball d’auxiliar de policia de l’Àrea de serveis
de la policia local en substitució de la funcionària interina Segon. El nomenament està subjecte al dret administratiu i iniciarà els efectes el mateix dia que es formalitzi l’acta de presa
de possessió que es portarà a terme el 6 de desembre de
2012 i finalitzarà a la reincorporació al treball d’Immaculada
Fernández Nesplé. No obstant això, s’extingirà abans de complir-se el termini estipulat si es produeix alguna de les causes
de cessament [...] Tercer. Que el contingut del Decret es notifiqui a la persona interessada i de la part dispositiva es doni coneixement al Ple i es publiqui en el BOP i en el DOGC.”
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.
DECRET NÚM. 2012/192. Vist el recurs contenciós administratiu ordinari núm. 284/2012, seguit davant la secció tercera de
la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, interposat per Manuel Sugrañes Perotes, en nom i representació del Gremi provincial de tallers de
reparació d’automòbils contra l’Ordenança municipal reguladora del soroll i de les vibracions. [...] Per tot això, RESOLC: Primer. Comparèixer en el recurs contenciós administratiu [...] i
nomenar com a representant i defensor dels interessos municipals al lletrat dels seus serveis jurídics Josep Lluís Bergés i
Collado. Segon. Que s’enviï l’expedient complert requerit a la
secció tercera de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.”
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.
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peses que es finançaran a càrrec de la subvenció al llarg del
quadrienni 2013 – 2016.
Segon. Notificar la part dispositiva de l’acord al Departament
de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya perquè en tingui coneixement i als efectes que calgui.
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La fira, organitzada per
l’Ajuntament es farà el dia 21
d’abril, a l’avinguda Rodolf Batlle
L’origen del col·leccionisme es remunta molt enllà en el temps. A la
prehistòria els objectes tenien una utilitat de supervivència o ritual, però no es
col·leccionaven. Amb l’aparició de les
cultures teocràtiques es van començar
a aplegar objectes als temples, tombes
i palaus de les classes dominants (alguns fruits de botins de guerra). L’objectiu era provocar l’admiració del poble
i l’ostentació com a expressió de poder.
Apareixen les còpies i les imitacions a
l’època hel·lenística, senyal que els objectes començaven a tenir valor propi.
Els romans van reafirmar encara més
aquests valors, apareixent els termes
museum, pinacoteca i dactiloteca. A
l’edat mitjana el cristianisme va donar a
les obres un caràcter més didàctic i religiós; algunes d’elles, valuoses, a vegades es venien per ajudar a suportar la
despesa de les creuades. El retorn es
feia amb relíquies de sants i màrtirs.
Les coses antigues, anteriors al cristianisme, es consideraven paganes i es
cremaven o s’enterraven. Amb el sorgiment de la cultura urbana, durant el gòtic, aparegué una nova classe social: la
burgesia, ressorgint el gust pels objectes ornamentals i profans. La impremta, en reproduir les imatges, va socialitzar l’art. Amb l’humanisme els objectes
antics van prendre valor didàctic i van
ser models per crear noves obres d’art.
Les monarquies absolutistes i la noblesa que es movia per les corts europees, amb la cultura de saló, consumien objectes valuosos i la burge-
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2a Fira del col·leccionisme i mercat d’art

sia les imitava. L’església continuava
controlant la temàtica de les obres
d’art, però començava a perdre poder.
Algunes col·leccions van esdevenir
museus, com el Louvre. Amb el romanticisme, els exploradors i arqueòlegs redescobriren runes i obres d’art. També
sorgiren els marxants d’art, les subhastes, la falsificació d’obres, etc. L’art va
esdevenir valuós, amb un valor econòmic i la gent volia conservar-lo i col·leccionar-lo.
Amb la societat del benestar les
persones comencen a col·leccionar objectes de tota mena. Actualment tot és
col·leccionable i s’utilitzen associacions,
pàgines web amb fòrums i blogs, botigues especialitzades i fires com la Fira
del col·leccionisme de Centelles per
donar-se a conèixer i posar-se en contacte entre elles i intercanviar objectes.
Prenem, per exemple, els col·leccionistes de números de la rifa de Nadal (loterofília), els de monedes (numismàtica), els de postals, sobres de
sucre (glucofília), segells (filatèlia), jocs
de cartes, cromos, didals, baldufes, plaques de cava, plomes, bolígrafs, autògrafs i moltes coses més. Quelcom
semblant passa amb qui agrada tenir
quadres o antiguitats: els vol pel seu
propi gaudi i per embellir la seva llar,
amb criteris més qualitatius que quantitatius. Per això la Fira del col·leccionisme també és un mercat d’art i antiguitats.
Aquest any farem la 2a edició de la
Fira del col·leccionisme i el Mercat d’art
el 21 d’abril, de les 9 a les 14 h, a l’avinguda de R. Batlle.
Comptarem amb representació de
diferents associacions de col·leccionistes, antiquaris i artistes. La Fira s’integra dins la programació de Centelles
és Màgia com una activitat més per
atreure visitants i dinamitzar el comerç
del municipi.

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
Jove, busques feina?
Com buscar feina per aquest estiu. A
càrrec de l’oficina Jove d’Osona. 19
abril a les 10h. Cal inscriure’s prèviament al PIPA. Al PIPA disposes de
servei de connexió a internet per a poder portar a terme la teva recerca de
feina. A més, cada divendres hi trobaràs el recull d’ofertes de feina de la
setmana.

Raid dels Ausetans
Arriba a Centelles el Raid dels Ausetans, una competició de grups de joves
d'Osona en la qual es fan diverses proves puntuables (paintball, escalada, tir
amb arc, orientació...).
Qui? Per a grups de 4 a 6 participants.
Categories per grups d’edat: de 13 a
17 anys i de 18 a 29 anys.
Quan? El Raid a Centelles comença el
divendres 12 d’abril. La final local es
farà el dissabte 20 d’abril a la tarda.
L’equip guanyador de cada categoria
anirà a la gran final comarcal el 4 i 5 de
maig 2013
Inscripcins obertes. Preu: 3 € per
persona (Places limitades)
Premis: Categoria de 13 a 17 anys,
viatge i entrada a Port Aventura. Categoria de 18 a 29 anys, cap de setmana
a una ciutat Europea.

Prova per a l'obtenció del graduat en
educació secundària obligatòria per a
persones de més de 18 anys del dia 9
al 16 d'abril de 2013
Preinscripcions als estudis
postobligatoris
Preinscripció als programes de qualificació professional inicial (PQPI). Del 6
al 17 de maig.
Preinscripció al batxillerat, els cicles
formatius de grau mitjà de formació
professional i d'arts plàstiques i disseny, i per al primer període dels ensenyaments esportius. Del 13 al 24 de
maig.
Preinscripcó als cicles formatius de
grau superior de formació professional
i d'arts plàstiques i disseny. Del 27 de
maig al 7 de juny.

Estiu Jove
Estàs preparant l’estiu? Al PIPA t’informem de tot tipus d’activitats. Algunes
propostes són:
- Camps de treball, colònies d’estiu,
estades d’idiomes... Comença a informar-te de les diferents opcions.

Premi relat breu i poesia
per a joves

Del 7 de maig al 15 de juny
Horari: Divendres de 5h a 9h i dissabte de 10 a 2h i de 3 a 7h
Requisits per a accedir al curs (cal
complir un dels requisits):
Tenir el títol de monitor/a de lleure
Tenir títol universitari en l’àmbit d’educació
+ 23 anys i 2 anys d’experiència en el
lleure
Preu: Curs 190€. El preu no inclou 80

- Participants: Joves entre 16 i 30
anys
- Modalitat: prosa i poesia
- Tema: lliure
- Premis per a cada modalitat: 300 euros de premi i 150 euros d’accèssit
- Termini de presentació de les obres:
fins el 5 d’abril. Vine al PIPA a informar-te de les bases complertes i fins i
tot a informar-te d’altres convocatòries
de premis i concursos.

LA BIBLIOTECA A INTERNET: OBERTA 365 DIES A L’ANY, LES 24 HORES
DEL DIA
Des de fa un temps, la Biblioteca “La Cooperativa” és present a Internet. Actualment, la hi podeu trobar des dels següents enllaços:
• bibliotecadecentelles.blogspot.com: web de la Biblioteca, des d’on podeu consultar les novetats, l’horari, l’agenda; renovar els documents que teniu en préstec o cercar
aquells que us interessin al Catàleg Col·lectiu.
• elblocdelscentellons.blogspot.com: bloc destinat als infants i joves de la Biblioteca, on aquests poden trobar recomanacions de llibres, notícies, enquestes, guies de
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Assessoria d’estudis i
professions del PIPA

Curs de director/a d’activitats
en el lleure infantil i juvenil

Biblioteca Municipal La Cooperativa

lectura, etc.

h de monogràfics (Els que tinguin titulació universitària de l’àmbit, tindran 65
hores de monogràfics convalidades).

C/ Sant Joan, 25 - 08540 CENTELLES
Tel. 93 881 03 34 Fax 93 881 01 38
Adreça electrònica: b.centelles.lc@diba.cat
web: bibliotecadecentelles.blogspot.com
Horari: de dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h. Dimecres, divendres i dissabtes de 10 a 13.30 h. (del 15 de juny al 15 de setembre, només dimecres)
• demusicaicinema.blogspot.com: bloc que us permet conèixer les últimes novetats
sobre música i cinema arribades a la Biblioteca i on trobareu informació sobre festivals,
concerts, premis i molts altres temes relacionats amb aquestes dues arts.
• ildefonscerda.blogspot.com: bloc sobre l’il·lustre centellenc Ildefons Cerdà; es tracta d’un recull de recursos realitzat per a commemorar el 150è aniversari de l’aprovació
del Pla Cerdà.
• bibliotecavirtual.diba.cat/inici: nou portal web de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona.
• I, a més:

Biblioteca de Centelles

bcentelleslc

