
Per millorar la recepció d’informació d’actes diversos,
s’han instal·lat deu plafons, tipus tòtem, a diferents indrets
del poble amb la idea que tant les entitats de la vila com
l’Ajuntament puguin donar a conèixer informació d’activi-
tats i de qualsevol esdeveniment que es porti a terme. Amb
els deu plafons hi haurà més llocs fixos destinats expressa-
ment a informació general on tot el poble podrà saber què
es fa en cada moment.

Per tal de complir amb directives europees i fer estalvi d’energia
i d’emissions CO2 hem estat canviat les bombetes de l’il·luminat
públic durant aquests últims tres anys i en aquest moment ja en te-
nim posades un 65% de baix consum. 

Això representa un estalvi d’un 38% de KW, per la qual cosa
quan estiguin totes canviades representarà un 50% d’estalvi. Les úl-
times que hem canviat són les del carrer Indústria.
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S’han posat 10 plafons 

per penjar informació 

de les entitats

Il·luminació de baix consum 

a més de la meitat del poble
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TALLERS I CURSOS PER A
PERSONES ADULTES

Fundació Privada Osona Formació i Desenvolupament

Centre de Formació Permanent d’Osona Sud

FORMACIÓ BÀSICA

Anglès per a viatgers: Dissabte de 10 - 12h.

Anglès intensiu: Dimarts i dijous de 19 - 20:30h.

Iniciació al francès: Divendres de 18 - 20h.

Francès per viatgers: Dimarts de 17 - 19h.

Català escrit: Dissabte de 10 - 12h.

Català A2: Dilluns i dimecres de 9:30 - 11:30h.

Català iniciació: Dimarts i dijous de 9:30 - 11:30h.

Pàgina web 2: Dimarts i dijous de 20 - 22h.

Informàtica bàsica N1: Dilluns i dimecres de 20 - 22h.

Ofimàtica + competències bàsiques català-castellà: Dilluns, dimecres  

i divendres.  De 9:30  a 11h. llengua, i de 11 a 13h. informàtica.

TALLERS
Estètica i maquillatge: Dissabte de 10

- 12h. Dies 17, 24 i 31 de gener i 6 i 13

de febrer 2009.

Cuina de postres: 4,11,18 i 25 de febr-

er de 19:30 a 21:30h.

Tast de vins: Dimecres de 20 - 21h.

Dies 14, 28 de gener, 11 i 25 de febrer i

11 de març de 2009.

Història de Centelles: Divendres de 20

- 21:30h. 7 sessions: Dies 16, 23 i 30 de

gener i 6, 13, 20 i  27 de febrer 2009.

Iniciació al GPS a l’aire lliure: 
Dimecres de 19 a 20:30h.

Centres florals: Horari a convenir.

Riureteràpia: Dimecres de 19:30 a

20:30h.

Taller obert de dibuix i pintura: 
Dijous de 19:30 a 21:30h.

Alimentació biològica: Dimarts de 18 -

20h.

Escolta i coescolta: Dijous de 17:15 -

18:45h.

Centelles

ENCARA
QUEDEN
PLACES

Ioga: Dimarts de 20:30
a 22h.
Ioga per a gent gran:
Divendres
Balls de saló: Dijous
de 20:15 a 21:45h.
Salsa: Dimecres de 21
a 22:30h.
Català B1: Dilluns i
dimecres de 17 a
18:30h.
Vitralls: Dimecres de
18 a 20h.
Puntes al coixí: 
Dimecres.
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A les 10 del vespre prèvia l’oportuna convocatòria i sota la
presidència de l’alcalde, Miquel Arisa Coma, es reuneix
l’Ajuntament en Ple a la Casa de la Vila per fer la sessió or-
dinària de primera convocatòria. El president declara oberta
vàlidament la sessió i el secretari llegeix l’esborrany de l’acta
anterior que és aprovada per majoria de més de dos terços,
amb el vot en contra dels representants de CiU. Abans d’iniciar
els assumptes compresos a l’ordre del dia intervé Miquel Arisa
Coma i dóna la benvinguda a Margarida Prat, regidora d’Es-
ports, després de la seva llarga convalescència.

1. APROVAR, SI S’ESCAU, L’INFORME DEL SECRE-
TARI GENERAL, DE 12 D’AGOST DE 2008, RELATIU
A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER MIQUEL
MATAVACAS I BAYÉS, PORTAVEU DEL GRUP POLÍ-
TIC MUNICIPAL CiU, CONTRA ELS ACORDS ADOP-
TATS PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 21 DE
JULIOL DE 2008
L’alcalde assenyala al secretari que llegeixi l’informe, de 12
d’agost de 2008, cosa que fa tot seguit: “Josep Lluís Bergés
Collado, secretari general de l’Ajuntament de Centelles, en re-
lació a les al·legacions presentades per Miquel Matavacas, en
representació del Grup municipal de Convergència i Unió i a
petició de l’Alcaldia, emeto el següent, INFORME, que, en
síntesi, el recurrent al·lega el següent:
a. Falta de resposta de l’alcalde de l’Ajuntament en la determi-
nació del dia del Ple ordinari del mes d’agost.
b. Transformació en ordinària la sessió extraordinària del Ple
del dia 21 de juliol de 2008.
c. Nul·litat de tots els acords adoptats en el Ple del dia 21 de
juliol de 2008.
Fonamenta les seves al·legacions en els articles 46.2 de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
63.1.a) i e) de la Llei 30/92, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú.
De l’anàlisi de les al·legacions referides es constata que estan
mancades de fonaments jurídics per les raons següents:
Primer. En cap moment l’alcalde de l’Ajuntament va dir que
no es faria el Ple ordinari corresponent al mes d’agost, sinó
que va dir que el mes d’agost no es faria el Ple per ser un mes

de vacances, cosa que no vol dir que el Ple ordinari co-
rresponent al mes d’agost no es pugui fer el mes de se-
tembre, com així ha passat altres vegades.
Segon. El Ple del dia 21 de juliol de 2008, convocat prè-
viament en el termini reglamentari, tenia caràcter extraor-
dinari, i així consta en la convocatòria, ja que no estava
previst, per la qual cosa no hi cap transformació del
caràcter de la sessió plenària del dia 21 de juliol de 2008.
L’article 77 i següents del Reglament d’organització, fun-
cionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en co-
rrespondència amb l’article 46 de la Llei 7/85, i els seus
concordants del text refós de règim local, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, distingeix
entre sessions ordinàries i extraordinàries. D’aquests pre-
ceptes es dedueix que la diferència entre unes i les altres
és, principalment, que la sessió no està acordada prèvia-
ment. En els altres extrems poden assimilar-se unes i al-
tres. Per això, l’article 78.2 diu, referint-se a les sessions
extraordinàries, que encara que es facin a sol·licitud d’un

grup de regidors, el president pot determinar els punts de l’or-
dre del dia. Per la qual cosa no hi ha res que impedeix incloure
el punt de precs i preguntes en sessions extraordinàries; i això
es dedueix igualment dels articles 47 i 51 del text refós que dó-
na igual tractament als assumptes inclosos en unes i altres ses-
sions. 
Per tant, en atenció al que s’ha manifestat, queda evidenciat
que l’alcalde, dins de les seves funcions, pot possibilitar als
grups de l’oposició que puguin fer precs i preguntes en una
sessió extraordinària.
Tercer. Tampoc es pot sol·licitar la nul·litat dels acords adop-
tats en la sessió extraordinària del Ple del dia 21 de juliol de
2008 invocant l’article 62.1 a) i e) de la Llei 30/92, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, ja que s’ha seguit en tot moment el procedi-
ment legalment establert, (articles 77, 78.2, 80, 81, 82, 84 i
concordants del Reglament d’organització, funcionament i rè-
gim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre) i per això no s’ha conculcat
cap dels drets al·ludits pel recurrent.
Per últim, no és possible que es recorrin acords que prèviament
s’hagin votat a favor, en concret els del Ple extraordinari del
21 de juliol de 2008:
- Renovar el càrrec del jutge de pau substitut (punt 1 de l’ordre
del dia)
- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament per realitzar el mapa del patrimoni
cultural local del terme municipal (punt 4 de l’ordre del dia)
- Aprovar les festes locals per al 2009 (punt 5 de l’ordre del
dia)
- Ratificar els Decrets d’Alcaldia números 201, 202 i 216 de
2008 (punt 6 de l’ordre del dia)
Per tot això, el que subscriu proposa que es desestimin les
al·legacions presentades per Miquel Matavacas Bayés, en re-
presentació del Grup municipal de Convergència i Unió, contra
els acords del Ple extraordinari del dia 21 de juliol de 2008 en
base als raonaments exposats.”
L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, la qual
cosa suposa deu vots favorables i dos vots en contra (CiU) i
una abstenció (APC-EPM) dels tretze membres que formen la
corporació municipal, desestima les al·legacions presentades
per Miquel Matavacas Bayés, en representació del Grup muni-
cipal de Convergència i Unió, contra els acords del Ple extraor-
dinari del dia 21 de juliol de 2008 en base a l’informe jurídic
esmentat.

2. RATIFICAR LA RESOLUCIÓ PER MUTU ACORD
DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENI-
MENT I DE MILLORES DELS ESPAIS PÚBLICS
(PARCS, PLACES, JARDINS I VIES PÚBLIQUES) FOR-
MALITZAT AMB L’EMPRESA AZAHAR, JARDI-
NERÍA Y RIEGOS, SA, EL 8 D’AGOST DE 2008
La gestió de serveis de manteniment i de millores dels espais
públics (parcs, places, jardins i vies públiques) adjudicat defi-
nitivament pel Ple de l’Ajuntament el 24 d’abril de 2008 a
l’empresa Azahar, Jardinería y Riegos, SA i formalitzat en
contracte el 14 de maig de 2008, l’ha prestat l’empresa fins el
8 d’agost de 2008 d’acord amb el Plec de condicions i el con-
tracte esmentat. Entre l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària

Resum de l’acta de la sessió ordinària en ple de data 28-8-2008
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del servei van sorgir una sèrie de divergències que, sense ser
un incompliment del contracte per part d’aquesta, va aconse-
llar que s’arribés a la resolució del servei esmentat. Atès
l’acord de resolució del contracte de gestió de serveis públics
per a la prestació del servei de manteniment i de millores dels
espais públics (parcs, places, jardins i vies públiques) formalit-
zat entre l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària, per mutu
acord, el 8 d’agost de 2008. D’acord amb els articles 206 c),
207.4, 208.2 i 208.5 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic. Atès el dictamen de la Comissió
Informativa d’Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme, Parti-
cipació ciutadana, Informació i Atenció al ciutadà de data 22
d’agost de 2008. L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, va
adoptar els següents acords:
Primer. Ratificar la resolució, per mutu acord, del contracte
de gestió de serveis públics per a la prestació del servei de
manteniment i de millores dels espais públics (parcs, places,
jardins i vies públiques) formalitzat entre l’Ajuntament i l’em-
presa Azahar, Jardinería y Riegos, SA el 8 d’agost de 2008.
Segon. Notificar la part dispositiva de l’acord a l’empresa ad-
judicatària del servei per al seu coneixement i als efectes que
calgui.

L’alcalde intervé i informa sobre la Moció presentada pel grup
polític municipal CiU, sobre el manteniment dels carrers, i as-
senyala que es tracta d’una moció poc precisa per la qual cosa
caldria concretar els carrers que necessiten alguna actuació. De
totes formes informa que l’equip de govern ja porta a terme el

manteniment i la millora dels carrers del nucli urbà de forma
planificada i per prioritats. Seguidament pregunta al portaveu
del grup polític municipal CiU si vol que es voti la inclusió de
la moció dins l’ordre del dia. Intervé Miquel Matavacas i li
respon que sí. Seguidament el Ple de l’Ajuntament passa a la
votació, la qual cosa suposa deu vots en contra, dos vots favo-
rables (CiU) i una abstenció (APC-EPM) dels tretze membres
que formen la corporació municipal, i es rebutja la moció per
majoria de més de dos terços.

3. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Intervé M. Assumpta Falgueras i informa que no té cap pre-
gunta o prec per fer.
Des del grup de ciu, entre altres temes, es va parlar de la possi-
ble ubicació d’un museu de matemàtiques al municipi, de dife-
rents obres del municipi, especialment de carrers, la Festa Ma-
jor, el Pla de barris, el Pla d’accessibilitat, el Projecte de repar-
cel·lació del sector XV, ciutat jardí – Sant Pau, la senyalització
i els accessos a la carretera C-17 i les obres de la nova escola
bressol.

Abans de finalitzar la sessió, pren la paraula M. Assumpta Fal-
gueras i també dóna la benvinguda a la regidora Margarida
Prat després de la llarga convalescència. Intervé Margarida
Prat i expressa el seu agraïment als membres de l’equip de go-
vern, als membres de l’oposició i al secretari de la corporació.

S’aixeca la sessió a les onze del vespre.
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CCaammppaannyyaa ddee NNaaddaall aa CCeenntteelllleess
www.centelles.cat

PARC INFANTIL 
DE NADAL 

Del 27 al 31 
de desembre

Dies 27, 28 i 29 de 10 a
13h i de 17 a 20h. 

Dia 30 de 17 a 20 h. 
Dia 31 de 10 a 13h. 

Activitats lúdiques per a
nens i nenes de 3 a 12
anys. 

Preu: 5 euros per dia. 
A la zona esportiva. 

21 de DESEMBRE

ESPECTACLE DE NADAL

de Pau Riba,

Preu entrada: 
10 € anticipada i 

15 € a taquilla

al Casal Francesc Macià, 
a 2/4 de 8 del vespre.

Aquestes
festes 

fes les teves
compres als

comerços
del poble

Centelles,
comerç de

qualitat

15 DE DESEMBRE
JORNADA TÈCNICA “El futur

de la tòfona”,
al Casal Francesc Macià, a partir

de les 9h. Entrada gratuïta.

DEL 15 al 21 de DESEMBRE
ACTES CULTURALS I CUINA

DE LA TÒFONA, 
en els diferents equipaments, 

comerços i restaurants de la vila.

20 i 21 DE DESEMBRE
FIRA DE LA TÒFONA, 

agroalimentària i de Nadal
al Passeig i la Sagrera, 

a partir de les 10h.
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Tallers de recerca de feina

Des del Servei de Promoció Econòmica i l’Ocupació
Osona Sud – Alt Congost estem posant en marxa un se-
guit de tallers de recerca d’ocupació adreçats a joves, do-
nes i aturats de llarga durada.

Aquests tallers estan dirigits a persones que està bus-
cant feina. La finalitat dels tallers és oferir formació bàsi-
ca a l’hora de fer una recerca d’ocupació, així com com-
partir experiències entre les persones que hi participin. El
taller es composa de quatre sessions d’una hora de durada
cadascuna, durant les quals s’oferirà un seguit d’eines de
recerca de feina:

• elaboració de CV
• prepara entrevistes de treball
• formació bàsica en Internet (per poder accedir a ofer-

tes on-line)
• ajuda mútua entre els participants
• etc
Aquests tallers estaran dirigits i coordinats per els tèc-

nics del Servei Local d’Ocupació. Si hi estàs interessat o
vols inscriure’t només t’has de posar en contacte amb no-
saltres i et facilitarem tota la informació.

Ofertes de feina vigents:

• Insertor/a Laboral. Titulació universitària en l’àmbit
social i experiència en portar programes d’intervenció so-
cial. S’ofereix mitja jornada a població d’Osona sud.

• Dinamitzador/a punts joves. Formació adequada al
lloc de treball. S’ofereix mitja jornada o jornada sencera a
diferents poblacions d’Osona Sud

• Redactor/a – Organitzador d’esdeveniments espor-
tius. Do de gents, bon nivell d’anglès. Jornada sencera.

• Infermer/a. Diplomatura en infermeria. Atenció do-
miciliaria a Osona sud. Jornada sencera.

Per a més informació:
Servei de Promoció 

Econòmica i Ocupació Osona Sud- Alt Congost
C/ Nou, 11  08540 Centelles
Telèfon: 93 881 12 57      Fax: 93 881 20 94

Correu electrònic: osonasud.altcongost@diba.cat
www.osonasudaltcongost.org

DECISIONS QUE  “ORGANITZEN” LA NOSTRA
VIDA DIÀRIA

T’oferim una selecció d’idees senzilles que poden aju-
dar-te a simplificar la teva rutina diària:

• Inverteix més temps en les coses que et produeixen plaer.
• Comparteix les teves obligacions.
• Dedica més temps a no fer res, ja sigui en solitari o en fa-

mília.

• Recorda que per a cada problema hi ha una solució.
• No guardis coses innecessàries.
• Tingues paciència.
Si vols conèixer alguna cosa més sobre aquestes idees o

descobrir-ne 24 de noves, no dubtis en consultar la revista
Salud Alternativa, número 79.

Recorda que pots fruir dels serveis de la biblioteca sempre
que vulguis. Informa-te’n i gaudeix-ne!

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

Horari: de dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h. 

Dimecres, divendres i dissabtes, de 10 a 13.30 h
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Vols reincorporar-te als estudis? Al PIPA t'informem de totes les
possibilitats de formació: 
- Formació per a treballadors en actiu.
- Estudis a distància (Graduat en Educació Secundària, Cicles de
Formació Professional, Estudis Universitaris...).
- Acreditació de competències professionals (per aquells que te-
nen experiència en un sector professional concret, però que no
disposen de la titulació del Cicle Formatiu Corresponent).

Per a majors de 17 anys. Feina compatible amb els estudis.

æ Viatgeteca d'hivern
Per a practicar el teu preferit, al PIPA trobaràs tota la informació
que necessitis:

T Pistes d'esquí
T Transports 
T Allotjaments 
T Cursets
T I un llarg etcètera

Si marxes uns dies: 
T Informació de rutes i llocs per visitar
T Plànols, guies d'allotjaments, guies de diferents països
T I tramitarem carnets internacionals (d'alberguista, 

d'estudiant, de professor)

Estades solidàries. Sodepau ha organitzat estades solid_ries per
aquestes festes de Nadal a Istambul i al Marroc Rural. T'hi ani-
mes?

Vols apuntar-te a la comparsa de joves PURGATORI PARADE?
Atenció, doncs, que estan al facebook!!

Inscripcions al PIPA (40 euros). 

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

ASSESSORIA D’ESTUDIS I PROFESSIONS

BORSA DE CANGURS I CLASSES PARTICULARS

Informació Municipal 

VIATGETECA

VIATGETECA
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