
Les obres per arranjar les entrades i les sortides
d'acceleració i desacceleració a la carretera C-17 han
pujat a un total de 2.300.000 euros i han significat
una millora important per al nostre municipi ja que
han comportat una molt bona senyalització i l'asfalt i
l'amplada de la via que marca la normativa.

Cal dir que la C-17 de Centelles a Ripoll es consi-
dera autovia, ja que solament té les entrades i les sor-
tides estrictes per a les poblacions; en canvi, de Cen-
telles a Barcelona es considera carretera perquè en té
moltes més.   

L’obtenció de la Llei de barris ha d’esdevenir una eina
fonamental per al desenvolupament de la part històrica de
la vila i marcarà el futur immediat del poble. Amb aquests
diners es podrà donar més personalitat pròpia a Centelles ja
que es podrà actuar en indrets tan significatius com el
Palau dels Comtes, a la plaça Major, o al torrent de la Cira,
entre el Casal Francesc Macià i el Passeig. Entre d’altres

actuacions (per a més informació, veure pàgina següent) es
preveu la compra i rehabilitació del Palau dels Comtes per
a l’ús com a equipament, la reurbanització de places i
carrers i la remodelació  de diferents habitatges i equipa-
ments com la restauració de l’antic edifici de Correus per a
l’ús com Espai Jove, i l’impuls d’un Projecte de diversifi-
cació i promoció del comerç urbà al nucli antic.
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La Llei de barris marcarà el futur del municipi
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A les 2 del migdia, després de l’oportuna convocatòria prèvia i sota
la presidència de l’alcalde, Miquel Arisa Coma, es reuneix l’Ajun-
tament en Ple a la casa de la vila. El president declara oberta vàli-
dament la sessió i el secretari llegeix l’esborrany de l’acta anterior
que és aprovada per unanimitat.

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEFI-
NITIVA DE L’OBRA DENOMINADA PROJECTE DE MI-
LLORA D’ESPAIS PÚBLICS URBANS (FASE A). El Ple de
l’Ajuntament del 13 de març de 2009 va aprovar adjudicar provi-
sionalment, mitjançant procediment negociat amb publicitat, l’obra
de millora d’espais públics urbans, fase A, a l’empresa Dorseran
Serveis de la Construcció, SL, per presentar la proposta més avan-
tatjosa en el seu conjunt. L’adjudicació provisional es va publicar
al BOPB, i és procedent portar a terme l’adjudicació definitiva de
l’obra. Atès que l’empresa adjudicatària ha donat compliment al
que estipula la Llei de contractes del sector públic. Atès el dicta-
men l’Ajuntament en Ple per deu vots favorables i un vot en contra
(APC-EPM) i dues abstencions (CiU) va adoptar els següents
acords: Primer. Adjudicar definitivament, mitjançant procediment
negociat amb publicitat, l’obra denominada Projecte de millora
d’espais públics urbans, fase A, a l’empresa Dorseran Serveis de la
Construcció, SL, per presentar la proposta més avantatjosa en el
seu conjunt i contractar l’execució pel preu cert de 189.453,33 eu-
ros, pressupost del contracte amb l’IVA exclòs. L’import de l’IVA,
al 16%, és de 30.312,53 euros. Segon. Segons el que estableix el
Plec de clàusules administratives particulars que regeix la licitació i
d’acord amb l’article 140 de la Llei de contractes del sector públic
el representant de l’empresa adjudicatària haurà de presentar-se a la
Secretaria general per tal de formalitzar el contracte dins del termi-
ni màxim de cinc dies, comptadors des del dia següent de la recep-
ció de la notificació de l’adjudicació definitiva.
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEFI-
NITIVA DE L’OBRA DENOMINADA PROJECTE DE MI-
LLORA D’ESPAIS PÚBLICS URBANS (FASE B). El Ple de
l’Ajuntament del 13 de març de 2009 va aprovar adjudicar provi-
sionalment, mitjançant procediment negociat amb publicitat, l’obra
de millora d’espais públics urbans, fase B, a l’empresa Piedra Na-
tural Leiro, SA, per presentar la proposta més avantatjosa en el seu
conjunt. L’adjudicació provisional es va publicar al BOPB i és pro-

cedent portar a terme l’adjudicació definitiva de l’obra. Atès
que l’empresa adjudicatària ha donat compliment al que esti-
pula la Llei de contractes del sector públic. Atès el dictamen
l’Ajuntament en Ple, per deu vots favorables i un vot en con-
tra (APC-EPM) i dues abstencions (CiU) va adoptar els se-
güents acords: Primer. Adjudicar definitivament, mitjançant
procediment negociat amb publicitat, l’obra denominada Pro-
jecte de millora d’espais públics urbans, fase B, a l’empresa
Piedra Natural Leiro, SA, per presentar la proposta més avan-
tatjosa en el seu conjunt i contractar l’execució pel preu cert
de 416.767,24 euros, pressupost del contracte amb l’IVA
exclòs. L’import de l’IVA, al 16%, és de 66.682,76 euros. Se-
gon. Segons el que estableix el Plec de clàusules administrati-
ves particulars que regeix la licitació i d’acord amb l’article
140 de la Llei de contractes del sector públic el representant
de l’empresa adjudicatària haurà de presentar-se a la Secreta-
ria general per tal de formalitzar el contracte dins del termini
màxim de cinc dies, comptadors des del dia següent de la re-
cepció de la notificació de l’adjudicació definitiva.
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACCEPTACIÓ

D’UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELO-
NA, PER L’IMPORT DE 90.000 Û PER A L’ACTUACIÓ DE
L’ADQUISICIÓ DE MOBILIARI I LA INSTAL·LACIÓ DE
LA CUINA A LA NOVA ESCOLA BRESSOL. L’Àrea d’Edu-
cació de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret, de data 6 de
març de 2009, comunica que en el marc del protocol del Pla de
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 va
aprovar l’atorgament d’un ajut per a la nova escola bressol. Atès el
dictamen l’Ajuntament en Ple, per unanimitat, va adoptar els se-
güents acords: Primer. Acceptar la subvenció de 90.000 euros per
l’Adquisició de mobiliari i instal·lació de la cuina a la nova escola
bressol. Segon. Comunicar l’acord a la Diputació de Barcelona per
al seu coneixement i als efectes que calgui.
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL TEXT REFÓS DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDE-
NACIÓ MUNICIPAL DEL SECTOR XIX, SUBSECTOR DEL
MIG, CONCRECIÓ D’EQUIPAMENTS. La Comissió d’Urba-
nisme de Barcelona, de data 28 de juliol de 2008, va aprovar defi-
nitivament la Modificació puntual del Pla general d’ordenació mu-
nicipal, concreció d’equipaments i l’ús del sector XIX, subsector
del mig del terme municipal de Centelles, promoguda i tramesa per
l’Ajuntament, i va supeditar-ne la publicació al DOGC i la conse-
güent execució a la presentació d’un text refós, per triplicat, verifi-
cat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expe-
dient diligenciat que incorpori les prescripcions següents: 1.1 Cal
completar el document amb la normativa urbanística de la modifi-
cació que inclogui una nova fitxa reguladora pel subsector del mig,
que ha d’incorporar els paràmetres vigents que va fixar l’Avanç del
pla parcial XIX pel subsector industrial, aplicats només a la super-
fície dels terrenys inclosos en aquest subsector, i que no van formar
part del Pla parcial Puiguriguer, aprovat definitivament. 1.2 Cal fi-
xar els percentatges de sòl públic de cessió que va establir l’Avanç
del subsector industrial adaptats, en tot cas, als mínims exigits per
l’article 65.4, text refós de la Llei d’urbanisme, d’acord amb l’esta-
blert a la part expositiva d’aquest acord, com també afegir el per-
centatge de cessió destinat a equipaments, la superfície dels te-
rrenys destinats a equipaments públics provinents del subsector
Habitatge, d’acord amb l’exposat a l’apartat de valoració d’aquest
acord. 1.3 Cal establir en la fitxa urbanística del subsector del mig
la ubicació i les superfícies dels equipaments E1 i E2 de la docu-
mentació gràfica que tenen caràcter vinculant pel desenvolupament
del futur Pla parcial. Atès que la Comissió d’Urbanisme aprova pu-
ra i simplement la modificació puntual referida, amb prescripcions
de caràcter puntual que no exigeixen un nou tràmit d’informació
pública, però sí condicionen la seva execució a la presentació d’un
text refós que contingui les prescripcions imposades. Atès que els
Serveis tècnics municipals han elaborat un text refós que conté les
prescripcions tècniques requerides per la Comissió d’Urbanisme i
atès el dictamen l’Ajuntament en Ple per onze vots favorables i dos
vots en contra (CiU) va adoptar els següents acords: Primer. Apro-
var el text refós de la modificació puntual del Pla general d’ordena-
ció municipal, concreció d’equipaments i l’ús del sector XIX, sub-
sector del mig del terme municipal de Centelles, promogut per
l’Ajuntament de Centelles i redactat pels Serveis tècnics munici-
pals. Segon. Remetre tres exemplars en suport paper i un en format
informàtic del text refós a la Comissió d’Urbanisme amb l’objecte
que es porti a terme la publicació al DOGC de la modificació per a
la seva execució.

S’aixeca la sessió a un quart de tres de la tarda.

Resum de l’acta del ple d’1 d’abril de 2009 
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L’any passat l’Ajuntament de la vila es va presentar a la con-
vocatòria per obtenir la subvenció de la Llei de barris i, tot i
obtenir una bona valoració, no se’ns va concedir. Enguany,
amb la novetat que la Generalitat subvencionarà el 75% del
cost del projecte, en lloc del 50% com es preveia l’any passat,
des de l’Ajuntament ens hem tornat a presentar, amb un pro-
jecte millorat perquè des de l’equip de govern pensem que és
molt important poder disposar d’una eina com la Llei de barris
per al municipi, ja que, a part de la millora de la qualitat de
vida pel poble, aporta una visió de futur clara i una consolida-
ció d’un nou model de vida que consolida l’ús dels espais
públics, l’aprofitament de les noves tecnologies i els projectes
socials. A més, que per desenvolupar les diferents actuacions
es preveuen diferents formes de participació ciutadana

El dia 2 d’abril d’enguany, el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya va publicar la resolució del conseller Joaquim
Nadal per la qual s’obria una sisena convocatòria d’ajuts de la
Llei de barris, ara dividida en tres línies d’actuació. A partir
d’aquesta sisena convocatòria d’ajuts, la Llei de barris es divi-
deix en tres línies, que permeten donar resposta a les diverses
situacions dels municipis. 

Una destinada a nous projectes d’intervenció integral; una per
a municipis de menys de 10.000 habitants, i una altra per a
acompanyar els que ja han finalitzat els seus projectes. 

A la convocatòria d’enguany, amb una dotació de més de 99
MEUR, s’hi han presentat 74 projectes, dels quals 30 optaven
als ajuts de regeneració integral, 42 als ajuts per a municipis de
menys de 10.000 habitants i 2 al contracte de barri per a muni-
cipis que ja han finalitzat les seves actuacions. Hem de tenir en
compte que aquesta convocatòria és la sisena i que en els
últims anys ja s’han finançat més de 92 intervencions en dife-
rents barris de Catalunya, amb una inversió total de més de
1.000 MEUR!

Criteris de selecció 

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a
cadascuna de les modalitats, la Comissió de Gestió del Fons de
foment del programa de barris i àrees urbanes ha valorat la
llista dels 74 projectes que s’hi han presentat i que podien ser
finançats segons els criteris que fixen la Llei i el Reglament,
així com la quantitat concreta que en cada cas es proposa. Pos-
teriorment, ha fet una proposta al conseller de Política Territo-
rial i Obres Públiques perquè dictés la resolució definitiva. 

Els criteris d’avaluació per determinar els barris beneficiaris
han tingut en compte la problemàtica urbanística i els dèficits
d’equipaments i serveis de la zona. També s’han valorat les
característiques demogràfiques, les problemàtiques socials i
econòmiques més paleses, com ara la taxa d’atur, el nombre de
persones beneficiàries de pensions assistencials o el percentat-
ge de població en risc d’exclusió. 

Viles amb projectes 

Centelles optava a aquest ajut i ha estat seleccionat com un
dels 15 que rebran les subvencions dels 42 que s'hi havien pre-
sentat. Es concedeixen un total de 43,03 MEUR per als 15 pro-

jectes triats per al nou programa “Viles amb projectes”, en el
marc del qual s’impulsaran programes de regeneració integral
en municipis de menys de 10.000 habitants. En aquest cas, ate-
ses les capacitats pressupostàries d’aquests ajuntaments, el
percentatge de finançament dels projectes arribarà fins a un
màxim del 75% del cost, una possibilitat que ja preveu la
mateixa Llei de barris. 

Centelles ha resultat un dels beneficiaris d’aquest tipus d’ajuts
pel Nucli antic. Des de l’Ajuntament es fixa que la inversió
que es realitzarà serà de més de 6 MEUR, dels quals 3,75
MEUR vindran subvencionats a traves d’aquest ajut.

Centelles, nucli antic

El municipi va néixer a l’entorn de l’església de Santa Colo-
ma, a la sagrera. La població seguí creixent al llarg de l’antic
camí ral que anava de Vic a Caldes de Montbui i al voltant del
nucli antic trobem els creixements del segle XVIII que van
donar lloc a la vila actual i que actualment necessitaven una
inversió urbanística i social que es la que hi desenvoluparem
en els propers anys a travès d’aquest ajut i els projectes que
s’hi han de realitzar. 

La Llei de barris servirà especialment per:

1.– Millorar la zona del Vapor fent-hi aparcaments, altres
serveis i millorar l’accés cap al centre. 

2.– Rehabilitar el carrer Fortuny, la plaça de l’estació i el
seu entorn amb la passera que connectarà amb l’escola bres-
sol i el nou CEIP.

3.– Cobrir la zona del torrent de la Cira per tal de connectar
el Passeig amb la pista del Casal Francesc Macià i el carrer de
l’Hospital per tenir una zona de lleure i de passeig. A més
s’han de rehabilitar els habitatges antics d’aquesta zona i con-
dicionar-los amb ascensors.

4.– Al carrer de Rafael Casanova s’eixamplaran les vore-
res i es buscarà una millor connexió amb el carrer Collsus-
pina. Als cinc blocs de pisos, construïts als anys 70, busca-
rem una manera enginyosa per instal·lar-hi ascensors.

5.– Al passatge de les Escoles i al carrer Font Calenta hi
ha dos blocs que s’han de rehabilitar i posar-hi ascensors,
per tal de continuar millorant l’entorn i la convivència de
les persones que hi habiten. També caldrà reurbanitzar
l’avinguda de les Escoles, just al davant del CEIP Ildefons
Cerdà, per tal de garantir una millor accessibilitat a les en-
trades i sortides de la mainada.

6.– Al carrer de l’Hospital, hi ha un conjunt d’habitatges,
construïts a principis dels anys 70 sobre el torrent de la
Cira, que s’han de legalitzar els garatges, fer la ignifuga-
ció de les bigues de ferro que sostenen els edificis i col·lo-
car ascensors.

7.– El Palau dels Comtes és un edifici emblemàtic del
municipi, declarat Bé Nacional d’Interès Cultural. Amb la
propietat, s’està intentant buscar diverses utilitats. Aquest
edifici de la plaça Major és una peça fonamental del nos-
tre passat històric i del patrimoni arquitectònic del muni-
cipi.
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HE QUEDAT SENSE 
FEINA... QUÈ FAIG ARA?

Segurament alguns dels que es-
teu llegint aquestes línies heu quedat
sense feina, i us trobeu de cop i vol-
ta, a voler entrar de nou en el món
laboral, i no sabeu com buscar feina.
Aquí teniu un petit resum dels pas-
sos a seguir:

1. Saber del que podem treba-
llar: Hem de saber quin tipus de fei-
na podem accedir en funció dels
nostres estudis i de la nostra expe-
riència laboral. També hem de tenir
en compte les nostres preferències
(què m’agradaria fer) i habilitats
(què sé fer).

2. Formar-nos per ser més
competents en el món laboral: És
a dir si no estem prou preparat per
exercir una feina a la qual aspirem,
tenim la possibilitat de preparar-nos
mitjançant cursos de formació ocu-
pacional; i a més a més gratuïta-
ment. Més informació: www.ofici-
nadetreball.cat

3. Fer el currículum: Anotar-hi
les nostres dades personals, acadè-
miques i laborals. El currículum ha
de ser fet a ordinador, ben estructu-
rat, sense faltes d’ortografia i amb
una fotografia recent.

4. Enviar el currículum a les
empreses que ens interessaria tre-
ballar: Hem de plantejar-nos quin
tipus d’empreses poden necessitar
persones que es dediquin a allò a
què jo aspiro. Caldrà fer-los arribar
un currículum junt a una carta de
presentació. Buscarem empreses
lluny de casa o a prop en funció de
les nostres preferències, necessitats
i/o recursos.

5. Buscar ofertes de feina per
Internet: Existeixen un munt de
pàgines web dedicades a la recerca
de feina. Recorda que les empreses,
cada vegada més, recorren a inter-
net per a buscar personal. Si no teniu
internet a casa, sempre podeu con-
nectar-vos des del Club de la Feina.
Aquest és un espai de recerca activa
de feina, obert a totes les persones
inscrites en el Servei de Promoció
Econòmica, on hi pots trobar: accés
a internet, informació sobre ofertes
de feina i de formació i assessora-
ment individualitzat. Per més infor-
mació, telèfon: 938811257.

6. Inscriure’s a l’OTG: Apun-
ta’t com a demandant d’ocupació a
l’Oficina de Treball de la Generali-
tat, ubicada a Vic i, amb freqüència,
consulta les ofertes de feina de les
que disposen.

7. Repetir el procés fins a tro-
bar una feina: Després d’haver en-
viat els currículums, caldrà fer un
seguiment de totes les ofertes de tre-
ball a què ens haurem apuntat per tal
de saber si ja són cobertes amb al-
gun candidat.

8. Apunta’t al Servei de Pro-
moció Econòmica. En el nostre Ser-
vei t’oferirem orientació i assessora-
ment, a més a més, d’ofertes de fei-
na per l’àmbit d’Osona Sud Alt
Congost. 

Com a consell final: no busquis
feina les 24 h. del dia 7 dies de la
setmana. Dedica part del teu temps a
fer altres activitats com formació o
altres temes del teu interès.

Per a més informació:
Servei de Promoció Econòmica i Ocupa-

ció Osona Sud- Alt Congost C/ Nou, 11

08540 Centelles.Tel.: 93 881 12 57. Fax: 93

881 20 94.e-mail: osonasud.altcongost@di-

ba.es.www.osonasudaltcongost.org

LES PUBLICACIONS PERIÒDIQUES (revistes, diaris,
diaris oficials, etc.)

Les publicacions periòdiques ens ofereixen informació ac-
tualitzada de diferents disciplines, afavorint així la nostra for-
mació, informació i lleure. La nostra biblioteca disposa, actual-
ment, de més de 110 títols de diaris i revistes, de què podeu
gaudir a la mateixa Biblioteca o emportar-vos-els en préstec. A
més, disposeu dels següents recursos electrònics a què podeu
accedir des d’aquest enllaç http://www.diba.cat/biblioteques/bi-
bliotecaelectronica/bdd.asp?user=undefined#3:

• Fons local de publicacions periòdiques digitalitzades, But-
lletí Oficial de la Província de Barcelona i Cercador d’Informa-
ció de Diaris Oficials (accessibles des de qualsevol ordenador).

• Quiosc (base de dades de revistes en català), La Vanguar-
dia, I-conoce (base de dades documental que recupera les edi-
cions digitals dels principals diaris espanyols i estrangers des de
2001) i Efedata (servei que ofereix les darreres notícies de la re-
alitat nacional i internacional (accessibles des del catàleg
col·lectiu de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputa-
ció de Barcelona).

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 de 10 a 13.30 h.
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En el marc de la
Festa Major, ce-
lebrem la 3a bai-
xada de carre-
tons. Enguany
amb un nou enfo-
cament i amb no-
vetats.

Al PIPA et facili-
tem tota la in-
formació que ne-
cessitis per a preparar el teu viatge:
3 Plànols i mapes 3 Allotjaments 
3 Rutes i llocs a visitar                    3 Transports
3 I un llarg etcètera per ajudar-te a muntar el teu viatge
A més, podràs tramitar-te els carnets internacionals: carnet d’estu-
diant internacional, carnet de professor internacional, carnet d’al-
berguista internacional.

El setembre pots venir a informar-te de l'oferta de cursos de la co-
marca i rodalies: d'idiomes, de teatre i dansa, de preparació de la
prova d'accés a altres estudis: als Cicles Formatius de Grau Mitjà
i Superior, a la universitat per a majors de 25 anys, de preparació
de la selectivitat..., de l'obtenció del Graduat en Educació Se-
cundària (GES), de formació ocupacional, de preparació d'oposi-
cions. I tots els cursos i cursets que et puguin interessar
A més a més: Borsa de pisos i de transport. Vols compartir el
cotxe per anar a la universitat? Estaràs en un pis d'estudiants i us
falta company de pis?... Inscriu-te a la borsa. Borsa de cangurs i
de professors de classes particulars. Feina compatible amb els
estudis. Informació de Beques, Residències d'estudiants, etc.

EL PIPA
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 DE L’1 AL 31 D’AGOST

BAIXADA DE CARRETONS. 29 D’AGOST

Informació Municipal 

TURISME 
JOVE

ASSESSORIA D’ESTUDIS I PROFESSIONS
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