
Ajuntament de Centelles

Millores a la carretera C-1413 a l’entrada nord de Centelles
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Sota la direcció del Servei de Carreteres de la Diputa-
ció de Barcelona i a càrrec de l’empresa Amsa s’han fet 
les obres a l’entrada nord del municipi, a la cruïlla de la 
carretera C1413 amb el carrer de Jesús, a la zona del Bell- 
Esguard.

Per facilitar l’entrada i sortida dels cotxes a la carretera 
s’ha construït un tercer carril i s’ha desplaçat el trencant 

cap a l’Ajuda més al nord per tal que no coincidissin les 
dues cruïlles. 

Amb aquesta intervenció s’han resolt les entrades i sor-
tides dels vehicles, el problema que hi havia amb l’aigua. 
També s’ha millorat la il·luminació, soterrat la línia de baixa 
tensió i s’ha passat la fibra òptica per la zona en definitiva 
ha mil lorat tot aquest punt d’accés. 



Resum de l’acta de la sessió de ple extraordinària 11/2014

Resum de l’acta de la sessió de ple extraordinària 1/2015
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Data: 18 de desembre de 2014. Horari: de 22:00 a 22:30
Lloc: Sala de plens Ajuntament de Centelles
Assistents: Miquel Arisa Coma, alcalde president, els regidors/

ores i Josep Lluís Bergés Collado, secretari general.

El president obre la sessió  i el secretari llegeix l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior que s’aprova per unanimitat.

1. APROVAR, SI ESCAU, INICIALMENT EL PRESSUPOST 
GENERAL DE L’AJUNTAMENT, EXERCICI 2015

El projecte del Pressupost Municipal per a l’exercici 2015 puja 
la quantitat de 5.458.000,00 €, tant en despeses com en ingres-
sos i, en conseqüència, sense dèficit inicial.

El projecte del Pressupost de l’Organisme autònom local re-
sidència Sant Gabriel per a l’exercici de 2015 puja la quantitat 
d’1.558.000,00 € tant en despeses com en ingressos i, en con-
seqüència, sense dèficit inicial.

Atès l’estat d’ingressos i de despeses de les empreses Elec-
tradistribució Centelles, SLU i Electracomercial Centelles, SLU,  
de capital íntegrament municipal.

Segons les memòries de l’Alcaldia i de la Presidència i en total 
coincidència amb els extrems en elles assenyalats, així com revi-
sades totes i cadascuna de les partides que integren els esmen-
tats projectes de pressupost.

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 tres vots en contra (CiU i Esquerra-AM) i una abstenció (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 2015.  

  Segon. Aprovar inicialment el Pressupost de l’Organisme au-
tònom local residència Sant Gabriel, per a l’exercici 2015

Tercer. Aprovar els estats de previsió d’ingressos i de despe-
ses, compte de pèrdues i guanys i compte de capital de l’em-
presa Electradistribució Centelles, SLU, exercici 2015, de capital 
íntegrament municipal.

Quart. Aprovar els estats de previsió d’ingressos i de despe-
ses, compte de pèrdues i guanys i compte de capital de l’em-
presa Electracomercial Centelles, SLU, exercici 2015, de capital 
íntegrament municipal. (Vegeu informe municipal març 2015 
imports i detall capítols).

Cinquè.  Aprovar les Bases d’execució dels pressupostos es-
mentats.

Sisè.  Aprovar la plantilla del personal al servei de la corpora-
ció 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 Electradistribu-
ció Centelles, SLU i Electracomercial Centelles, SLU, inclosa en 
els pressupostos [...].

Setè. Els pressupostos així aprovats s’exposaran al públic [...].

Vuitè. En cas de no presentar se reclamacions en contra s’en-
tendrà com a definitiu l’acord d’aprovació inicial.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, es-
tenc aquesta acta.

Data:  9 de gener de 2015. Horari: de 22:00 a 22:15
Lloc: sala de Plens de l’Ajuntament
Assistents: Miquel Arisa Coma, alcalde president, els regidors/

ores i Josep Lluís Bergés Collado, secretari general. Excusa l’as-
sistència: Josep Paré Aregall

1. APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE L’ORDE-
NANÇA FISCAL NÚMERO 1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMO-
BLES

Atès que en la modificació de les ordenances fiscals per a 
l’exercici 2015 no es va optar per portar a terme la modificació del 
tipus impositiu de l’Impost sobre béns immobles, que actualment 
per a béns urbans és del 0,82 per cent.

Atès que si no es porta a terme la baixa del tipus esmentat, 
l’increment de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2015, 
per aplicació legal, segons la normativa estatal, seria d’un 12% 
respecte a l’exercici anterior.

Atès que l’equip de govern té la voluntat de no augmentar els 
impostos locals que s’apliquen al municipi, seguint el criteri ja 
acordat en sessió plenària.

Atès el dictamen de l’Àrea de Gestió i Serveis generals l’Ajun-

tament en Ple, per majoria de més de dos terços, va adoptar els 
acords següents:

Primer. Modificar provisionalment l’article 7è, punt 2n, de l’or-
denança fiscal número 1. Impost sobre béns immobles. En con-
cret, s’abaixa el tipus impositiu actual que fa referència als béns 
urbans del 0,82 per cent al 0,74 per cent per a l’exercici 2015.

Segon. Exposar l’acord provisional al BOP i al tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament [...]. Transcorregut el període d’exposició pública 
sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats 
restaran definitivament aprovats.

Tercer. Publicar en el BOP els acords definitius que, un cop 
transcorregut el període d’exposició pública, calgui adoptar, així 
com el text de l’ordenança  modificada. 

Quart. Trametre al Departament de Governació de la Genera-
litat els acords de modificació d’ordenances fiscals reguladores 
dels tributs municipals, un cop s’hagin aprovat definitivament [...]. 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, es-
tenc aquesta acta.
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4a Fira del col·leccionisme i Mercat d’art
Venda, compra i intercanvi de 

productes de col·leccionisme i art
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Punt Jove
EL PIPA

INFORMA’T SOBRE ESTUDIS I PROFESSIONS

S’acosten preinscripcions: 
   - Batxillerat, Cicles formatius de grau mitjà de formació pro-
fessional i d’arts plàstiques i disseny. Del 12 al 19 de maig.
   - Programes de formació i inserció. Del 19 al 29 de maig.
   - Cicles formatius de grau superior de formació professional 
i d’arts plàstiques i disseny. Del 26 de maig al 3 de juny. 
   - Ensenyaments esportius. Del 12 al 20 de maig.
   - Preinscripció universitària. Juny.

Una bona informació i assessorament són vitals per a prendre 
la decisió de què estudiar   

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 visi-

tants.

Què es pot trobar en aquesta fira?
OBJECTES DE COL·LECCIONISME - filatèlia (segells) - nu-

mismàtica (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, bo-
lígrafs 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 telè-
fons -  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 - so-
bres 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’Ajun-

tament trobareu la butlleta de sol·licitud de la parada i el regla-
ment de la fira. El preu de la parada és de 10 €  fins el 22 d’abril.  
El dia del mercat el cost serà de 15 €. 

Per a més informació: Servei de Promoció Econòmica i Ocu-
pació. C/ Nou, 11  08540 Centelles Telèfon: 93 881 12 57.

DIUMENGE 26 D’ABRIL DE 2015 - DE 9 A 14 HORES - Av. Rodolf Batlle (Centelles)




