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Promoció Econòmica i Benestar Social, 
les dues grans prioritats de l’Ajuntament

Les dues grans prioritats de l’Ajuntament en
aquest moment són Promoció Econòmica i Benes-
tar Social. En l’àmbit de Promoció Econòmica es-
tem treballant conjuntament amb totes les institu-
cions: Generalitat de Catalunya, Diputació de Bar-
celona, Consell Comarcal d’Osona, Universitat de
Vic i amb el conjunt d’alcaldes de l’entorn de la C-
17 tenim projectes comuns amb l’únic objectiu d’a-
nar tots a la una per tal de millorar l’economia de la
nostra zona i és per això que hem signat convenis
com: 

− Catalunya Emprèn, entitat acreditada de la Ge-
neralitat de Catalunya per dur a terme tasques
d’assessorament a persones emprenedores i per a
la consolidació d’empreses.

− Microcrèdit de La Caixa, per fomentar el crèdit
a les persones emprenedores i a les microempre-
ses i comerços del territori.

− Reempresa, amb la finalitat de mantenir i con-
solidar les empreses a través de l’assessorament
de la cessió de les empreses existents a persones
i/o empreses que vulguin agafar el relleu en el ne-
goci.
Participem a la campanya comercial del Pla de

Bar ris de la Generalitat de Catalunya: Molt per ofe-
rir, molt per descobrir. 

També formem part de l’Equip directiu i del Con-
sell d’administració que impulsa i posa en marxa
CREACCIÓ, Agència d’emprenedoria, innovació i
coneixement, amb vocació supracomarcal per tre-
ballar en la promoció econòmica.

Amb l’equip de tots els alcaldes de les pobla-
cions de l’entorn de la C-17, de Mollet a Ripoll, in-
closos els de Torelló i Olot, hem fet un eix per tal
de reforçar i consolidar aquest gran nucli econòmic
que som i així fer-nos sentir com un hub -punt de
trobada- a tot Europa.

Trobada d’alcaldes de les poblacions de l’entorn de la C-17
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Resum de l’acta de la sessió ordinària núm. 5/2014 - 29 de maig de 2014
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Dintre de les nostres possibilitats econò-
miques, any rere any, anem seguim el Pla
aprovat per l’Ajuntament sobre la supres-
sió de barreres arquitectòniques i per això
hem adaptat diverses voreres per tal que
siguin accessibles per a tota la població i,
específicament, per a les persones amb
mobilitat reduïda.   

Els punts que s’han millorat darrerament
són:

− Vorera del carrer d’Ildelfons Cerdà des
del pont de la via fins a la plaça dels Àn-
gels.
− Voreres del carrer de l’Estació.
− Pas del carrer de Sant Ignasi de Loiola
cantonada amb el carrer de Josep M.
Gely.
− Pas del carrer de Sant Ignasi de Loiola
cantonada amb el carrer dels Curtidors.
− Pas del carrer de Sant Ignasi de Loiola
cantonada amb el carrer de Sant Fran-
cesc Xavier.
− Pas del carrer de Sant Francesc Xavier
cantonada amb el carrer de Jaume Guino-
vart.
− Pas del carrer de Marquès de Peñaplata
cantonada amb el carrer de l’Hospital.

Supressió de barreres
arquitectòniques

Assistents: Miquel Arisa Coma, alcalde president, els regidors/ores i
Josep Lluís Bergés Collado, secretari general. No hi assisteix: Miquel
Garcés Nadeu (PSC-PM). S’obre la sessió a les 22 h i el secretari lle-
geix els esborranys de les actes de les sessions anteriors, de 27-3-
2014 i de 28-4-2014, que s’aproven per majoria de més de dos terços.
1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈ-
DIT DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT NÚM. 1/2014
L'execució del Pressupost municipal comporta l’obligació d’adaptar-lo a
les  necessitats en quant a l’obtenció del crèdit suficient per subvenir la
despesa en cada moment.
Atès que la Diputació de Barcelona en el marc del Programa comple-
mentari de suport a l’economia productiva local, ha aprovat un ajut pel
finançament dels plans locals d’ocupació. Atès que el Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya, ha aprovat el programa dels plans d’ocupació del
nostre municipi pel 2014. Atès que aquestes noves previsions perme-
ten dotar unes partides pressupostàries per la contractació de personal
pels plans locals d’ocupació. Atès  que  de l’aprovació de la liquidació
del Pressupost general de l’exercici de 2013 es disposa de crèdit incor-
porable mitjançant romanent de Tresoreria. Atès que és necessari fer
un suplement, i en el seu cas habilitació de crèdit extraordinari, de di-
verses partides de despeses dels capítols 2, 4 i 6  per tal de fer front a
despeses  que s’han de realitzar durant aquest any. [...] Atès que amb
aquesta modificació no es supera el límit de la regla de la despesa,
atesa la Memòria justificativa i segons l’informe de Secretaria i d’Inter-
venció l'Ajuntament en Ple, amb deu vots favorables i dues absten-
cions (CiU) va adoptar:
Primer. Aprovar la primera modificació de crèdit en el Pressupost Ge-
neral vigent, en els termes següents:
1. Procedència dels fons
- Noves previsions d’ingressos:
Partida Títol  Noves previsions
450.60 Generalitat: SOC treball als barris 44.537,10

461.01 Diputació. Plans locals d’ocupació 46.123,74
Total 90.660,84

- Transferències:
Partida Títol Transferències 
920.00-131.00 Retribucions personal laboral neteja          -12.500,00
332.00-130.00 Personal fix cultura -11.053,69
321.00-626.00 Alarmes escoles Ildefons Cerdà                   -4.465,85
342.00-619.00 Reforma piscina municipal descoberta       -10.200,00

Total -38.219,54
- Romanent de Tresoreria que resulta de la liquidació del Pressupost
general de l’exercici de 2013           Total 23.954,02

2. Detall de l’estat final de les partides afectades per la modificació pro-
posada:
Partida Títol Import
332.00-130.00 Personal fix cultura 78.941,68
332.00-131.00 Personal laboral temporal cultura                77.204,15
241.03-131.00 Retrib. dels plans d’ocupació SOC                33.456,92
241.04-131.00   Retrib. dels plans d’ocupació Diputació               34.593,84
920.00-131.00 Retrib. personal laboral neteja 18.759,27
230.00-160.00 Asseg. socials personal plans d’ocupació  398.007,76
321.01-200.00 Lloguer local escola d’adults 12.705,00
338.00-226.09 Festes 61.000,00
920.00-227.00 Neteja equipaments municipals 26.545,00
134.00-465.00 C.Comarcal Osona, conveni protecció civil                   2.470,00
161.02-611.00 Nova clavaguera c/Bisbe Perelló                  21.021,00
342.00-619.00 Ref. piscina municipal descoberta                10.800,00
171.00-625.00 Equip. jocs infantils Pla del Mestre                 4.392,30
321.00-626.00 Alarmes escoles Ildefons Cerdà 12.062,15
4. Detall de l’estat final dels capítols afectats per la modificació propo-
sada (estat de despeses). 1 Despeses de personal: 1.698.988,72. 2
Despeses en béns corrents i serveis: 3.017.162,03. 4. Transferències
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corrents: 857.636,22. 6Inversions reals: 1.199.335,06. Segon. Que
l’expedient sigui exposat al públic pel termini de quinze dies, als efec-
tes d’examen i reclamacions. Tercer. Que en el cas de no presentar-
se reclamacions s’entendrà elevat a definitiu l’acord d’aprovació ini-
cial.
2. APROVAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA DEL DECRET DE L’AL-
CALDIA NÚM. 70 DE 2014 DE DESIGNAR EL REGIDOR DANIEL
CARRASCO GARCÍA DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL APC-EPM I
EL REGIDOR ANTONIO CASTELLS PRESEGUER DEL GRUP PO-
LÍTIC MUNICIPAL PSC-PM COM A MEMBRES DE DIFERENTS
COMISSIONS MUNICIPALS DE CARÀCTER PERMANENT
DECRET NÚMERO  2014/70
En sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, de 27-3-2014, Daniel Ca-
rrasco García va prendre possessió del càrrec de regidor del grup po-
lític municipal Alternativa per Centelles – Entesa, en substitució de la
regidora M. Assumpta Falgueras Marsal. [...] Per tot això, RESOLC:
Primer. Proposar al Ple de l’Ajuntament designar el regidor Daniel Ca-
rrasco García com a membre de les a les diferents comissions [...] que
tot seguit es detallen:
a) Comissió informativa de l’àrea d’Ordenació del territori
b) Comissió informativa de l’àrea d’Atenció a la persona
c) Comissió informativa de l’àrea de Gestió i Serveis generals
d) Comissió de portaveus
e) Comissió Especial de Comptes:
f) Del Consell de cooperació municipal
Segon. Proposar al Ple de l’Ajuntament designar el regidor Antonio Cas-
tells Preseguer com a membre de les comissions [...]:
a) Comissió informativa de l’àrea d’Ordenació del territori
b) Comissió informativa de l’àrea d’Atenció a la persona
c) Del Consell de cooperació municipal
L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, aprova la pro-
posta del Decret en la seva integritat.
3. APROVAR, SI ESCAU, LA RECLAMACIÓ DEL PAGAMENT DELS
AJUTS JUSTIFICATS REFERENTS AL PROJECTE D’ADEQUACIÓ
DE LA URBANITZACIÓ DEL SECTOR XV – SANT PAU
La Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d’urbanitza-
cions amb dèficits urbanístics, té per objecte, establir les mesures i els
instruments per a fer possible la regularització de les urbanitzacions que
presenten dèficits de serveis i d’urbanització, sent la seva finalitat princi-
pal la d’afavorir la finalització de les obres d’urbanització i l’establiment
de serveis a les urbanitzacions, amb l’objectiu d’assolir la integració en
el municipi [...]. D’entre les mesures establertes per la Llei, en desta-
quen les de finançament i que podem classificar en:
1. Fons per a la regularització d’urbanitzacions. Línia d’ajuts pels ajunta-
ments pels quals en el seu terme municipal hi hagi urbanitzacions que
puguin ser objecte d’aquesta llei [...].
2. Finançament de l’execució de la urbanització.  [...].
3. Ajuts a parcel·listes. Línia d’ajuts per al pagament de les quotes d’ur-
banització als titulars de parcel·les situades en urbanitzacions [...].
Fins al dia d’avui, les úniques mesures de finançament desenvolupades
pel departament competent de la Generalitat des de l’entrada en vigor
de la Llei, han estat:
- 2009, la primera convocatòria d’ajuts destinada a ajuntaments per re-
dactar programes d’adequació.
- 2010, la segona (i última) convocatòria d’ajuts dirigida a ajuntaments
per redactar els programes d’adequació, i la primera (i última) convo-
catòria d’ajuts per a l’execució de la urbanització.
Aquest desplegament es considera clarament insuficient per aconseguir
els objectius i finalitats [...]. En aquest sentit, els ajuntament que han
confiat legítimament en l’aplicació dels mecanismes previstos [...] tenen
greus dificultats per promoure i finançar la fase d’execució de les obres.
Aquest Ajuntament ha resultat beneficiari l’any 2010 i ha portat a terme
l’expedient per al projecte:
- Programa d’adequació de la urbanització del Sector XV – Sant Pau.
Amb un ajut concedit per  274.504,66 €. A dia d’avui, un cop justificat el
compliment de les obligacions derivades de l’atorgament de la subven-
ció, resta per cobrar 89.656,18€. Posats en contacte amb l’àrea gestora
de la Generalitat, l’Àrea de Millora d’Urbanitzacions de la Subdirecció
General d’Arquitectura i Millora de les Àrees Urbanes, informen que no
hi ha cap previsió de pagament, ja que no existeix dotació econòmica al
pressupost vigent de la Generalitat. Aquesta situació comporta impor-
tants problemes de Tresoreria a aquest Ajuntament, ja que les despe-
ses justificades estan oportunament pagades. En aquesta mateixa si-
tuació es troben la majoria d’ajuntaments beneficiaris de les subven-
cions atorgades en les convocatòries dels anys 2009 i 2010. L’Ajunta-
ment en Ple, per majoria de més de dos terços, va adoptar: Primer. Ins-
tar al Govern de la Generalitat a la posada en marxa per part del depar-
tament competent, de les mesures de finançament previstes en la Llei
3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb

dèficits urbanístics. Segon. Instar al Govern de la Generalitat que en el
pressupost vigent estableixi, de forma urgent i prioritària, la dotació
econòmica adequada per fer front al pagament, als ajuntaments benefi-
ciaris dels ajuts ja justificats, dels imports pendents de cobrament. Ter-
cer. Notificar l’acord:
- Al Govern de la Generalitat de Catalunya.
- Als diferents grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.
- A  l’Àrea de Millora d’Urbanitzacions de la Subdirecció General d’Arqui-
tectura i Millora de les Àrees Urbanes de la Secretaria d’Habitatge i Mi-
llora Urbana, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generali-
tat de Catalunya.
- Als ajuntament beneficiaris dels ajuts corresponents a les convocatò-
ries dels anys 2009 i 2010.
4. APROVAR, SI ESCAU, LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’A-
CA EN REFERÈNCIA A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS
CONSISTENTS EN LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS DE CON-
SERVACIÓ I MANTENIMENT DE LLERES PÚBLIQUES EN TRAM
URBÀ – PROGRAMA 2014
La corporació té la possibilitat de sol·licitar una subvenció a l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA) dins la convocatòria de subvencions consis-
tents en la realització d’actuacions de conservació i manteniment de lle-
res públiques en tram urbà – programa 2014. Atès que l’actuació que es
vol portar a terme es denomina dels torrents de la Cira i la del Bell-Es-
guard, en el tram del carrer dels Hostalets fins la via del tren. Atès el dic-
tamen de la Comissió informativa de l’Àrea de Gestió i Serveis generals
l’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, va adoptar: Pri-
mer. Aprovar la sol·licitud de subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua
per a l’actuació de conservació i manteniment de lleres públiques en
tram urbà – programa 2014, per l’actuació denominada dels torrents de
la Cira i la del Bell-Esguard, en el tram del carrer dels Hostalets fins la
via del tren. Segon. Acceptar les bases de la convocatòria de subven-
cions esmentada. Tercer. Finançar el 20% de l’actuació a través de la
partida del Pressupost municipal 17.900-226.09.   Quart. Facultar l’alcal-
de per a la signatura de tota la documentació que sigui necessària.
5. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚM. 56, 77 I
83 DE L’ANY 2014
DECRET NÚMERO  2014/56
En compliment de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local,
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Reglament d’orga-
nització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals RESOLC: Pri-
mer. Cessar el regidor Miquel Garcés Nadeu com a 3r tinent d’alcalde i
com a membre de la Junta de Govern Local, amb efectes a partir del 3
d’abril de 2014. Segon. Nomenar el regidor Antoni Casells Preseguer
com a substitut del regidor cessat, amb efectes a partir del 3-4-2014.
Tercer. Publicar l’acord al BOP. Quart. Donar compte de la part disposi-
tiva de l’acord al Ple de l’Ajuntament.”
DECRET NÚMERO  2014/77
Atesa la necessitat de contractar, amb caràcter d’urgència, un/a educa-
dor/a social per portar a terme una substitució temporal a l’Àrea de Ser-
veis socials. [...] RESOLC: Primer. Que es contracti, amb caràcter
d'urgència, mitjançant contracte laboral temporal a temps complet, Ester
Palou Santanera per portar a terme el servei d’educadora social a l’Àrea
de Serveis socials [...].
DECRET NÚMERO  2014/83
D’acord amb l’art. 218 del text refós del Reial decret 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisen-
des locals (en endavant TRLHL), i segons la redacció donada per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’admi-
nistració local (LLRSAL). RESOLC: Primer. Aixecar la suspensió de les
objeccions, les quals es detallen seguidament:
- Fundació privada TACOSONA, factures número 207314, 2018714,
2018914 i 2025914
- Informàtica Feu, SL, factures núm. 140019, 140239, 140452 i 140519
- Josep Parés Coll, factura núm. C04.
Segon. Aprovar la despesa referida amb càrrec a les partides de despe-
sa del Pressupost municipal  Tercer. Que de la part dispositiva se’n doni
compte al Ple.”
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.
6. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Es va felicitar el secretari pels 25 anys de permanència a l’Ajuntament i
es van tractar: l’ús de l’equipament del mas Falgueras, el Reglament
orgànic municipal (ROM), els criteris per presentar un escrit al Registre
general de la corporació, les eleccions europees (logística i resultats), el
Reglament oficial de Cooperació i de Solidaritat, la consulta popular del
9 de novembre, les obres de pas i camí per a vianants al costat de la
carretera C1413b, col·locar taules i cadires a l’espai públic, l’ús del te-
rreny de l’avinguda de Rodolf Batlle, 24, l’estat dels carrers i el manteni-
ment de vies públiques, l’auditoria dels comptes de la piscina municipal
coberta de l’exercici 2013 i les analítiques de les fonts del 2014.
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AJUTS: Finançament empresarial de projectes autònoms, mi-
cro, petites i mitjanes empreses: 
Destinataris: els autònoms, les micro, les petites i mitjanes em-

preses amb seu social o activitat a Catalunya

Tipus de projectes objecte de l’ajuda:
1) Projectes d’inversió: l’adquisició d’un o diversos actius fixos,

materials o immaterials, dels inclosos al grup 2 del Pla general de
comptabilitat, adscrits a la consecució d’una mateixa finalitat. 
2) Projectes de circulant: relatius a l’activitat del dia de l’empre-

sa, necessitats de tresoreria, compra d’estocs o finançament dels
clients. 
Les característiques dels ajuts són les següents: l’Institut Català

de Finances (ICF) respondrà del 70% del principal pendent de cada
operació formalitzada a través de les entitats financeres col·laborado-
res (Banc de Sabadell o CaixaBank).
Les condicions de les operacions (préstecs o lísings) són:
a) Tipus d’interès: l’euríbor a 12 mesos, més un diferencial fins a

un  màxim de 5,75 punts
b) L’import del préstec serà, com a mínim de 10.000 euros i com a

màxim de 100.000 euros per beneficiari
c) El termini màxim del préstec és de 5 anys
d) La carència d’amortització són 2 anys, inclosos en el termini
e) El préstec es disposarà íntegrament en el moment de la signa-

tura
f) Les garanties seran aquelles que l’entitat financera col·laborado-

ra estimi adients i suficients per garantir l’operació
g) Les entitats no podran imputar cap comissió a les operacions

amb els beneficiaris finals, tret d’una comissió d’obertura del 0,5% de
l’import del préstec formalitzat

Per a més informació:
Ajuntament de Centelles- Servei de Promoció Econòmica 
C/ Nou, 11  08540 Centelles Telèfon: 93 881 12 57
Fax: 93 881 20 94

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. Actual-

ment, la hi podeu trobar des dels següents enllaços:
•  bibliotecadecentelles.blogspot.com: web de la Biblioteca, des d’on podeu consul-

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.

• 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 trac-

ta 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 Munici-

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

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: bibliotecadecentelles.blogspot.com

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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Encara no coneixes el Perfil del PIPA? 
Fes un clic al M’AGRADA i estaràs al dia de les novetats
joves

I per Festa Major torna el Futbol Fang
Dia: dissabte 30 agost
Hora: ¼ de 5 de la tarda
Lloc: Riera Blanca

Agost tancat per vacances

Biblioteca de Centelles bcentelleslc

Tens una IDEA empresarial i no saps
com dur-la a terme? Necessites

PERSONAL? Busques FEINA i no saps
com trobar-ne?

Punt Jove 
El PIPA

Més informació: El PIPA
C/Jesús, 25 Tel: 93 881 23 23 
pij.centelles@diba.cat centelles.cat/empipa
facebook i twitter
Horari: de dilluns a dijous de 5h a 8h i divendres
de 10h a 13h i de 5h a 7h
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