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Millores a la
capella de Jesús

S’ha deixat al descobert la pedra
de les finestres i de la porta, així com
d’un arc on es troba l’absis amb la
volta de la nau. S’ha netejat i deixat
en l’estat que estava, per quedar la
pedra a la vista.

Aquesta reforma ha permès refer
un espai neutre i net -adequat per
als diversos actes que s’hi fan- com
exposicions, presentacions, xerrades, concerts, etc.
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La il·luminació s’ha renovat amb
focus LED, energèticament eficients,
que fan una claror homogènia i general.

El Portal de Centelles

S’ha pintat l’interior de la capella
de Jesús i prèviament s’han sanejat
de les parets, repicant el guix que estava caient i en molt mal estat a causa de les humitats que hi havia fins
que es va reparar la teulada. També
s’han reomplert alguns trossos que
estaven deteriorats.
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Resum de l’acta de la sessió ordinària núm. 1/2014
de l’Ajuntament 30 de gener de 2014

Assistents: Miquel Arisa Coma, alcalde president, els regidors/ores
i Josep Lluís Bergés Collado, secretari general.
El president obre la sessió a les 22h i el secretari llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió anterior que s’aprova per unanimitat.

El Portal de Centelles
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1. APROVAR, SI ESCAU, DEFINITIVAMENT L’ORDENANÇA
MUNICIPAL DEL VOLUNTARIAT DE L’AJUNTAMENT DE CENTELLES
L’Ajuntament en Ple, en sessió extraordinària de 30 d’octubre de
2013, va aprovar inicialment l’Ordenança municipal del voluntariat
de l’Ajuntament de Centelles.
Atès que durant el termini d’exposició al públic s’han presentat
al·legacions per part de: el grup polític municipal Convergència i
Unió. Segons l’informe emès per Secretaria i d’acord amb el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya l’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, va adoptar els
acords següents:
Primer. Estimar parcialment les al·legacions presentades per Isabel Matas Babón, en representació del grup polític municipal Convergència i Unió, en el sentit d’afegir un apartat a l’article 5è. de
l’Ordenança. En concret, apartat 5è, que dirà el següent: “La informació sobre la borsa de voluntaris de Centelles i la documentació
a emplenar, restarà a disposició de les persones interessades a les
oficines municipals o a les de l’oficina municipal del voluntariat i a
la pàgina web de l’Ajuntament.”. I desestimar la resta de les al·legacions. Segon. Aprovar definitivament l’Ordenança municipal del
voluntariat de l’Ajuntament de Centelles. Tercer. Publicar el text íntegre de l’Ordenança, un cop aprovada definitivament, al BOP, al
tauler i a la pàgina web de l’Ajuntament i anunciar en el DOGC la
referència del BOP en què aparegui la publicació esmentada anteriorment.
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2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO
193 DE L’ANY 2013, PEL QUAL S’ADJUDICA DEFINITIVAMENT
L’OBRA DENOMINADA PROJECTE EXECUTIU PER A LA
CONSTRUCCIÓ D’UNA XARXA DE FIBRA ÒPTICA FINS A LA
LLAR AL MUNICIPI DE CENTELLES
[...] Per Decret de l’Alcaldia número 117, de 23 d’agost de 2013, es
va aprovar el Plec de condicions administratives particulars de les
obres, mitjançant un procediment negociat amb publicitat, per a
l’adjudicació de l’obra denominada Projecte executiu per a la construcció d’una xarxa de fibra òptica fins a la llar al municipi de Centelles, en compliment de l’article 114 i concordants del text refós de
la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP).
El dia 29 i 31 d’octubre de 2013 la mesa de contractació pública va
portar a terme l’obertura de les pliques presentades i, abans de fer
la proposta d’adjudicació, va passar tota la documentació als serveis tècnics de la corporació perquè n’emetessin un informe, i es
va iniciar la negociació dels aspectes tècnics i econòmics de les
ofertes presentades, segons el Plec de condicions administratives
aprovat.
La Mesa de contractació, reunida el dia 5 de desembre de 2013,
davant la proposta presentada d’acord amb l’informe tècnic de 20
de novembre de 2013 i de les negociacions portades a terme, proposa a l’òrgan competent de contractació adjudicar definitivament
l’obra a l’empresa Insyte Instalaciones, SA, per haver ofert la proposta més avantatjosa en el seu conjunt.¹

En la tramitació de l’expedient de contractació es constata motivació suficient i l’empresa licitadora seleccionada acredita la presentació de la documentació a que es refereix l’article 151.2 del
TRLCSP.
D’acord amb els articles 91, 109, 114, 115, 138, 142, 145, 147,
151, 163.2, 164.2, 176, 177.2, 178 i concordants del TRLCSP.
Per tot això, RESOLC:
Primer. Adjudicar definitivament, mitjançant procediment negociat
amb publicitat, l’obra denominada Projecte executiu per a la construcció d’una xarxa de fibra òptica fins a la llar al municipi de Centelles a l’empresa Insyte Instalaciones, SA per presentar la proposta més avantatjosa en el seu conjunt i contractar l’execució pel
preu cert de dos-cents setanta-tres mil cent cinquanta-vuit euros
amb quaranta-quatre cèntims (273.158,44 euros) pressupost del
contracte amb l’IVA exclòs. L’import de l’IVA, al 21%, és de cinquanta-set mil tres-cents seixanta-tres euros amb vint-i-set cèntims
(57.363,27 euros).
Segon. L’empresa adjudicatària ha de lliurar a l’Ajuntament el Pla
de seguretat i salut en el termini màxim de quinze dies naturals a
comptar des de la notificació de l’adjudicació del contracte. Disposarà d’un temps màxim de 5 dies, si escau, per resoldre les esmenes per raó de defectes o omissions que la corporació faci avinents, les quals restaran condicionades a l’aprovació del Pla.
Tercer. El contracte es formalitzarà en document administratiu amb
el contingut mínim establert a l’article 156 del TRLCSP.”
Motivació de l’adjudicació¹
Menor preu ofert
Millores proposades
Termini d’execució

L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.

Puntuació
45
40
10

3. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA:
DECRET NÚMERO 2013/199. Atesa la Resolució EMO/269/2013,
de 24 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores
dels ajuts destinats al Programa de suport als territoris amb majors
necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris, convocatòria per a l’any 2013. [...] Per tot això, RESOLC:
Primer. Que es contracti, amb caràcter d’urgència, [...] el servei de
dinamitzadora comercial a l’Àrea de Promoció Econòmica dins de
l’actuació “Comerç urbà de proximitat”. Segon. El contracte és per
a la realització de serveis determinats i durarà del 20 de desembre
de 2013 fins al 19 de juny de 2014. L’horari de treball serà de 37,5
hores setmanals prestades de dilluns a divendres i la retribució de
1.172,09 euros mensuals bruts. El salari es distribueix en els conceptes: salari base més part proporcional de les pagues extres.
Tercer. Donar-la d'alta a la Seguretat Social, així com registrar-la a
l'oficina de l'OTG. Quart. Que el contingut del decret es notifiqui a
la persona interessada i de la part dispositiva se'n doni coneixent
al Ple en la pròxima sessió que es faci i es publiqui al DOGC i al
BOP.”
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.
Els grups polítics municipals PSC-PM, CiU i ERC-AM presenten de
forma conjunta: MOCIÓ QUE PRESENTEN DE FORMA CONJUNTA ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS SOBRE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL DRET A DECIDIR
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Josep Paré intervé i manifesta que ambdós assumptes van ser
tractats a la Junta de Portaveus i es va acordar acceptar la primera Moció i rebutjar la segona per desbordar els interessos locals
del municipi. [...] Seguidament Norbert Gómez, en qualitat de portaveu del grup municipal d’ERC-AM, llegeix la Moció amb el contingut literal següent:

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL ERCAM SOBRE LA DISTRIBUCIÓ DEL FONS DE COOPERACIÓ
LOCAL DE CATALUNYA PER L’EXERCICI DE 2013
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar, el passat 27 de desembre, la Resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2013. Aquesta Resolució desvetlla
i concreta la quantitat de diners que els ajuntaments de Catalunya
rebran, per a l’exercici del 2013, en concepte d’un dels instruments
més importants de cooperació econòmica que tenen, que és la seva participació en els ingressos de la Generalitat de Catalunya.
La principal novetat ha estat que el departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya ha utilitzat
un nou criteri per distribuir el Fons entre els municipis, un criteri injustificat, no debatut ni consensuat amb els ajuntaments. Amb
aquest nou criteri, s’ha considerat l’increment que han tingut la
majoria d’ajuntaments de Catalunya en la participació en els ingressos de l’Estat (PIE) l’any 2013, i en relació al 2012. I, prenent
com a indicador l’import que van rebre els ajuntaments en concepte de FCLC al 2012, s’ha establert que el 2013 només rebrien fons
de la Generalitat els ajuntaments que hagin tingut un increment en
la PIE 2013 inferior a l’import que se’ls va concedir en la distribució
del FCLC al 2012.
Aquest fet ha provocat deixar 107 ajuntament sense cap percepció
en concepte de FLCL 2013. I el més greu és que aquests ajuntaments, així com els que han vist disminuir de forma substancial
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Norbert Gómez, en representació del grup polític municipal d’ERCAM, presenta les mocions que fan referència a:
- MOCIÓ SOBRE LA DISTRIBUCIÓ DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA PER A L’EXERCICI DE 2013.
- MOCIÓ DE SUPORT A ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ I A L’ARRIBADA DE LES EMISSIONS DE CATALUNYA RÀDIO I TV3 AL PAÍS VALENCIÀ.

l’import concedit, no han pogut prendre mesures alternatives per
contrarestar els efectes negatius de la resolució del FCLC, en
coincidir pràcticament amb la data de finalització del pressupost.
En el seu conjunt, la distribució que s’ha fet provoca que alguns
ajuntaments vegin vulnerats el dret segons el qual les hisendes locals han de disposar dels mitjans suficients per exercir les seves
funcions, i s’hauran de nodrir de tributs propis i de la participació
en els de l’Estat i en els de les comunitats autònomes, drets recollits en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, 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, entre altres.
La decisió presa per part del departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya no respecta els
principis de suficiència financera del món local i desgasta la confiança mútua que ha d’existir entre els ajuntaments i la resta d’institucions supramunicipals.
Per tots aquests motius, es proposa l’adopció dels següents
acords:
Primer. Aprovar al Ple de l’Ajuntament de Centelles aquesta Moció
i fer constatar que els ajuntaments s’han vist perjudicats pel fet
que la Resolució amb la distribució del Fons de cooperació local
de Catalunya (FCLC) corresponent a l’any 2013 es publiqués oficialment el 27 de desembre de 2013, coincidint pràcticament amb
la data de finalització del pressupost municipal de l’any en curs.
Segon. Manifestar el malestar davant el fet que els ajuntaments no
han pogut prendre mesures alternatives per contrarestar els efectes negatius que ha tingut la resolució del FCLC 2013 en alguns
d’ells, atès que al canviar el criteri de distribució que s’ha utilitzat,
les previsions pressupostàries inicials s’han vist disminuïdes o
anul·lades en molts casos, deixant 107 municipis sense cap percepció econòmica.
Tercer. Constatar que els criteris, la forma i els terminis que s’han
utilitzat per resoldre la distribució del FCLC 2013 provoquen un desajust pressupostari en l’exercici del 2013 en molts ajuntaments induït per un fet aliè a la seva voluntat i no atribuïble a la seva gestió, fet que provoca un desgast del principi de confiança que ha
d’existir en les relacions entre els ajuntament i la Generalitat de
Catalunya.
Quart. Reclamar la necessitat d’interlocució i transparència amb el
món local abans que la Generalitat de Catalunya prengui qualsevol decisió que afecti a instruments importants i bàsics per la gestió i finançament dels serveis municipals.
Cinquè. Instar el departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya a celebrar una reunió urgent i extraordinària amb la Comissió Permanent del Consell de
Governs Locals amb la finalitat de revisar la Resolució publicada
el 27 de desembre al DOGC amb la distribució del Fons de cooperació local de Catalunya (FCLC) corresponent al 2013, garantint les quantitats adjudicades inicialment als municipis.
Sisè. Fer arribar aquest acord al departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i a la resta de Diputacions provincials
de Catalunya.” L'Ajuntament en Ple, amb deu vots favorables i
dues abstencions (CiU) dels tretze membres que formen la corporació municipal, aprova la Moció en la seva integritat.

El Portal de Centelles

Seguidament l’alcalde llegeix la Moció amb el contingut literal següent:
“Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la nació catalana vol esdevenir un Estat independent, aquest
Ple, integrat per representants electes del municipi de Centelles,
vol manifestar:
1. La seva satisfacció per l’acord entre les forces polítiques al Parlament que farà possible la celebració d’una consulta amb el màxim consens possible de totes les parts implicades, on el poble de
Catalunya decidirà, de manera lliure i democràtica, el seu futur
col·lectiu.
2. El seu compromís amb la Generalitat i amb el Parlament de Catalunya representants legítims del poble català, per tal que aquesta consulta sigui realitat amb el màxim consens.
3. La seva crida a la ciutadania a què participi de manera activa,
pacífica i en llibertat en aquest acte democràtic, decidint el seu futur.”
Segons l’informe del secretari de data 22 de gener de 2014. L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, aprova la Moció en la seva integritat.
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4. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
En aquest punt es va parlar de: el Servei de Promoció econòmica,
el CAP de Centelles, el Consell Municipal dels Infants, la piscina
coberta, els gossos abandonats, l’equipament del Petit Pi.
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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
Tancat del 14 al 21 d’abril i el 23 d’abril

Jove, busques feina?

Els objectes de col·leccionisme i d’art estan més a prop nostre: a l’Avinguda de Rodolf Batlle, el proper 27 d’abril, es celebrarà la tercera edició de la Fira del col·leccionisme i Mercat d’art
de Centelles.
La Fira del col·leccionisme i Mercat d’art permetrà:
➢ Promoure la venda, compra i intercanvi de productes de
col·leccionisme i peces d’art.
➢ Complementar l’oferta comercial de la vila i del mercat del
diumenge.
➢ Donar a conèixer Centelles i els seus productes a nous visitants.
Què es pot trobar en aquesta fira?
OBJECTES DE COL·LECCIONISME - filatèlia (segells) - numismàtica (monedes) - minerals - altres objectes petits (didals,
figuretes d’animals...) – discos - joguines antigues, jocs de cartes, baldufes, cases de nines - 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 butxaca - bitllets - targes
de telèfons - cartells de cinema, de teatre, de toros, d’espectacles en general, publicitaris, d’història, militars, esportius - llibres
antics, revistes, còmics, àlbums de cromos - 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 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 el reglament de la fira. El preu de la parada és de 10 € fins l’11 d’abril. A partir d’aquesta data i fins el dia del mercat el cost serà
de 15 €.
Per a més informació:
Ajuntament de Centelles Promoció Econòmica C/ Nou, 11
08540 Centelles Telèfon: 93 881 12 57

El Portal de Centelles
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DIUMENGE 27 D’ABRIL DE 2014
DE 9 A 14 HORES
Av. Rodolf Batlle Centelles
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Sessions per a millorar la teva recerca de feina:
- Oportunitats de treball per aquest estiu. Dijous 10 d’abril de 3:30 a 5h
- Les competències que et calen per a trobar feina. A càrrec d’Anna Fló, orientadora laboral. Divendres 9 de maig de 16 a 19h
- Xarxes per a la recerca de feina. A càrrec d’Ari Vigueras, psicòloga, psicopedagoga i orientadora professional. Divendres 23 de maig de 5 a 8h (places limitades)
Totes les sessions són gratuïtes. Cal inscriure’s prèviament al PIPA.

L’estiu es teu

Estàs preparant l’estiu? Al PIPA t’informem de tot tipus d’activitats. Algunes propostes
són:
- Camps de treball. Inscripcions per camps de treball a Catalunya i a la resta de Comunitats Autònomes 8 d’abril (a les 12h) fins al 14 d’abril (a les 12h). Per camps de
treball d’intercanvi internacional que gestioni la COCAT, a partir del 19 de març fins al
30 d’octubre o fins la finalització de places a través de la seva pàgina web (www.cocat.org).
- L’estiu és Teu. Preinscripcions fins el 7 d’abril. Amb una oferta d’estades d’idiomes,
esportives, multiesportives, de música, d’enginy, esportives, de teatre, de cric, de veu,
de cinema, de natura i combinat (anglès i astronomia)
- Estades d’idiomes per a joves de 10 a 16 anys.

Curs de monitor/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil a Centelles.

Curs intensiu de setmana santa. Horari: del 12 al 19 d’abril de 9 a 14 i de 15 a 20h.
Els dies 20 i 21d’abril es farà una estada en una casa de colònies. Requisits per a accedir al curs: ser major de 18 anys. Preu: 266 euros/alumne (inclou formació, pernoctació en una casa de colònies, seguiment de les pràctiques i tramitació del títol).

Assessoria d’estudis i professions

Al PIPA t’assessorem per a definir el teu itinerari professional. Preinscripcions als estudis postobligatoris. 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 23 de maig
Preinscripció als cicles formatius de grau superior de formació professional i
d'arts plàstiques i disseny. Del 27 de maig al 6 de juny

Biblioteca Municipal La Cooperativa

LA BIBLIOTECA A INTERNET: OBERTA 365 DIES A L’ANY, LES 24 HORES

DEL DIA

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,

Des de fa un temps, la Biblioteca “La Cooperativa” és present a Internet. Actual-

concerts, premis i molts altres temes relacionats amb aquestes dues arts.

• bibliotecadecentelles.blogspot.com: web de la Biblioteca, des d’on podeu consul-

ta d’un recull de recursos realitzat per a commemorar el 150è aniversari de l’aprovació

ment, la hi podeu trobar des dels següents enllaços:

tar 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 Bibliote-

ca, on aquests poden trobar recomanacions de llibres, notícies, enquestes, guies de
lectura, etc.

• ildefonscerda.blogspot.com: bloc sobre l’il·lustre centellenc Ildefons Cerdà; es trac-

del Pla Cerdà.

• bibliotecavirtual.diba.cat/inici: nou portal web de la Xarxa de Biblioteques Munici-

pals de la Diputació de Barcelona.
• I, a més:

Biblioteca de Centelles

bcentelleslc

