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Informació Municipal 

Enquitranen part del camí de Sant Pau
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Seguint els plans de millora, hem asfaltat una tercera part del

camí de Sant Pau, començant des del trencall de la depuradora

d’aigües. La resta es farà l’any vinent quan ens arribi l’altra part

de la subvenció.

Resum de l’acta de la sessió ordinària de 28-10-2010

A les 10 del vespre, després de l’oportuna convocatòria prèvia 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 ordinària de primera convocatòria. Hi assisteixen els regidors i el secretari.

Excusa l’assistència Alexis Toll Casadesús. El president declara oberta vàlidament la

sessió i el secretari llegeix l’esborrany de l’acta anterior que s’aprova per majoria de

més de dos terços.

1. APROVAR, SI ESCAU, EL SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES

DE LES MESES ELECTORALS PER A LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CA-

TALUNYA 2010. El 28 d’octubre de 2010 a les deu del vespre l’Ajuntament de Cente-

lles es reuneix en sessió pública d’acord amb l’art. 26 de la Llei orgànica del règim

electoral general. Amb totes les formalitats legals determinades, l’Ajuntament ha format

les meses electorals i la relació de suplents en cas de vacants. L’Ajuntament en Ple,

per majoria de més de dos terços, l’aprova íntegrament.

2. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL

PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT NÚMERO 3/2010

L'execució del Pressupost municipal comporta l’obligació d’adaptar-lo a les  necessi-

tats en quant a l’obtenció del crèdit suficient per subvenir la despesa en cada moment.

Atès  que  de l’aprovació de la liquidació del Pressupost general de l’exercici de 2009

es disposa de crèdit incorporable mitjançant romanent de Tresoreria. Atès que és ne-

cessari portar a terme obres d’inversions i també fer un suplement, i en el seu cas ha-

bilitació de crèdit extraordinari, de diverses partides de despeses dels cap. 1, 2, 4 i 6,

per tal de fer front a despeses  que s’han de realitzar durant aquest any. Atès que en-

tre les modificacions pressupostàries que autoritza la normativa les aplicables en el

nostre cas són les que es descriuen a continuació: Crèdits extraordinaris i suplements

de crèdit mitjançant l’aplicació del romanent de Tresoreria, majors ingressos i noves

previsions. Transferències.

Atesa la Memòria justificativa, de 22-10-2010. Segons l’informe de la interventora, de

22-10-2010. Segons el dictamen de la Comissió Informativa l’Ajuntament en Ple, amb

nou vots favorables, dos vots en contra (CiU) i una abstenció (APC-EPM) es va adop-

tar: 

Primer. Aprovar la tercera modificació de crèdit en el Pressupost General vigent:

1. Procedència dels fons. Romanent de Tresoreria que resulta de la liquidació del

Pressupost general de l’exercici de 2009 (75.417,99€)

Majors ingressos i noves previsions (659.778,91€)

2. Crèdits suplementats i habilitats: Despeses de personal (18.000,00€), Despeses en

béns corrents i serveis (136.573,77€), Transferències corrents (1.000,00€) i Inversions

reals (579.623,13€).

3. Detall de l’estat final de les partides afectades per la modificació proposada: Retribu-

cions personal laboral tem. Acció social (77.784,90€). Personal Promoció econòmica

(122.922,28€). Personal temporal cultura i ensenyament (73.591,38€).
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Lloguer terreny Estabanell (885,00€). Restauració de la llera del riu Congost (31.881,70€).

Reparació i manteniment de les vies públiques (172.500,00€). Manteniment franja exterior

de protecció (4.698,28€). Reparació i manteniment Casal F. Macià (23.000,00€). Electradis-

tribució, consums (any 2009) (260.500,00€). Cànons ITS i CIH Aigua (10.500,00€). Com-

bustibles i carburants, cultura (9.800,00€). Difusió de cultura (27.000,00€). Constitució Oso-

na Impuls, SL (541,00€). Altres despeses, Casal dels Avis (22.567,79€) Servei de Promoció

econòmica (78.770,00€), C. Comarcal, recollida d’animals abandonats (8.000,00€). Servei

promoció cursos (11.000,00€). Servei promoció. Altres transf. (4.200,00€). Aportacions a

UGT i CCOO (1.000,00€). Altres transf. Escoles bressol (840.335,00€). Obres Pça. Catalun-

ya (PB) (607.034,13€). Nínxols (34.605,76€). Obra complementària de la piscina coberta

(357.538,61€). Nova LAT i CT Repetidors (177.376,29€). Ampliació vorera avinguda de les

Escoles (PB) (23.933,72€). Arranjament zona del Vapor (PB) (17.433,05€). Urbanització del

c. de Sant Llop (153.675,80€). Millora de l’eficiència energètica de l’Escola d'Adults

(PB)(90.000,00€). Ampliació xarxa i serveis WI-FI (PB)(9.741,39€). Programa d’adequació

de la urbanització Sant Pau (69.696,97€).

4. Detall de l’estat final dels capítols afectats per la modificació proposada (estat de despe-

ses). Despeses de personal (2.028.100,83€), Despeses en béns corrents i serveis

(2.849.208,82€), Transferències corrents (1.235.221,00€) i Inversions reals (2.758.829,05€).

Segon. L’expedient serà exposat al públic pel termini de 15 dies. Tercer. Si no es presenten

reclamacions s’entendrà elevat a definitiu l’acord d’aprovació inicial.

3. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DE L’ORGANIS-

ME AUTÒNOM LOCAL RESIDÈNCIA ST. GABRIEL NÚM. 2/2010. L’execució del Pressu-

post de l’Organisme autònom local residència St. Gabriel comporta l’obligació d’anar adap-

tant-lo a les necessitats quant a l’obtenció del crèdit suficient per subvenir la despesa en ca-

da moment. Atès que de l’aprovació de la liquidació del Pressupost general del 2009 es dis-

posa de crèdit incorporable mitjançant romanent de Tresoreria. Atès que és necessari fer un

suplement en diverses partides de despeses dels cap. 1, 2 i 6 per tal de fer front a despeses

corrents i d’inversió. Atès que entre les modificacions pressupostàries que autoritza la nor-

mativa, les aplicables en el nostre cas són les que es descriuen a continuació: Suplement

de Crèdit mitjançant l’aplicació del romanent de Tresoreria i l’aplicació de majors ingressos.

Per tant, es proposa al Consell rector l’adopció dels acords: Primer.- Aprovar la 2a modifica-

ció de crèdits en el Pressupost de l’Organisme autònom local residència Sant Gabriel vigent,

en els termes: 1. Procedència dels fons: Romanent de Tresoreria resultat de la liquidació del

Pressupost general de l’exercici de 2009 (42.042,04€) i Majors ingressos (10.500,00€). 2.

Crèdits suplementats: Despeses de personal (39.042,04€), Despeses de béns corrents i de

serveis (3.000,00€) i Inversions reals (10.500,00€). 3. Detall de l’estat final de les partides

afectades per la modificació proposada. Pressupost d’ingressos: Serveis assistencials re-

sidència 3a. edat (1.095.500,00€). Pressupost de despeses: Retribucions bàsiques del per-

sonal laboral (709.042,04€), Quotes Seguretat Social (215.000,00€), Material d’oficina ordi-

nari no inventariable (8.000,00€), Despeses postals i telefòniques (7.500,00€) i Maquinària,

instal·lacions i utillatge (30.500,00€). 4. Detall de l’estat final dels capítols afectats per la mo-

dificació proposada. Pressupost d’ingressos: Taxes i altres ingressos (1.096.500,00€). Pres-

supost de despeses: Despeses de personal (929.042,04€), Despeses de béns corrents i

de serveis (415.900,00€) i Inversions reals (58.000,00€). Segon. Remetre l’expedient

complet a l’Ajuntament perquè segueixi la tramitació corresponent per a l’aprovació defi-

nitiva. L'Ajuntament en Ple amb onze vots favorables i una abstenció (APC-EPM) apro-

va amb caràcter definitiu l’expedient de modificació de crèdit de l’Organisme autònom

local residència St. Gabriel núm. 2/2010. 

4. APROVAR, SI ESCAU, PROVISIONAL LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES

FISCALS PER A L’EXERCICI 2011 DELS NÚM. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17,

18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 2.2, 2,7. El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes

locals estableix el procediment per aprovar i modificar les ordenances fiscals regulado-

res dels tributs locals. Les ordenances fiscals han de complir la doble funció de servir

com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora de comunicació in-

formativa amb els ciutadans i les ciutadanes. Segons els informes tècnics econòmics i

verificat que en relació a les taxes per prestació de serveis públics o de realització d’acti-

vitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de

la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o de

l’activitat que es prestarà. Atès que l’evolució anual de l’IPC a mes de setembre de l’any

2010 és d’un 2,10%. Atès que és convenient aplicar a les taxes l’IPC real previsible d’un

2,10%, que no és considerat un increment ja que únicament es té en compte la inflació

prevista pel 2011, segons la Memòria d’Alcaldia i els informes de Secretaria i d’Interven-

ció i atès el dictamen de la Comissió Informativa l'Ajuntament en Ple, per majoria de més de

dos terços, va adoptar:  Primer. Aprovar provisionalment per al 2011 la modificació de les or-

denances fiscals reguladores pels impostos: Impost sobre activitats econòmiques (Orde-

nança fiscal núm. 2), es modifica íntegrament el contingut dels art. 4t i 10è. Impost sobre

vehicles de tracció mecànica (Ordenança fiscal núm. 3), s’incrementa la quota tributària apli-

cant el coeficient d’1,679% i es modifica l’art. 9è, apartat 3r. Impost sobre construccions, ins-

tal·lacions i obres (Ordenança fiscal núm. 5), es modifiquen íntegrament els art. 7è i 9è; pel

que fa a l’art. 9è s’hi afegeix un annex.  Segon. Aprovar provisionalment per al 2011 les ta-

xes que es modifiquen són les següents ordenances fiscals: 

- núm. 6, ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública, (incr. 2,10 %). 

- núm. 8, per a l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda

en la via pública del paviment o de les voreres, (incr. 2,10 %). 

- núm. 9, per a l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construc-

ció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres i instal·lacions anàlogues, (increment

2,10 %). 

- núm. 10, per a entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública

per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, (increment 2,10

%). 

- núm. 11, per a l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrati-

va, (increment 2,10 %). 

- núm. 12, per a la instal·lació de quioscos a la via pública, (incr. 2,10 %).

- núm. 13, per a parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en

terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, (increment

2,10 %). 

- núm. 16, per a la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres

serveis fúnebres de caràcter local, (increment 2,10 %). En referència a les tarifes de la con-

cessió dels serveis funeraris per a l’any 2011 s’incrementen un 2,10%,  i pel que fa al servei

de vetlla al tanatori es deroga la diferència entre residents i no residents que estipulava l’Or-

denança pel 2010.

- núm. 17, per al subministrament d’aigua, s’incrementa la quota tributària en un 2,20%,

d’acord amb el sistema simplificat de revisió de tarifes aprovat per la Comissió de Preus de

Catalunya.

- núm. 18, per a l’expedició de documents administratius, (increment 2,10 %). 

- núm. 19, per a llicències urbanístiques, es modifiquen totalment: art. 1r i 2n.

- núm. 21, per a la prestació de serveis a les piscines municipals, (increment 2,10 %). Tam-

bé es modifica íntegrament el contingut del text de l’ordenança.

- núm. 22, per a recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans, (in-

crement 2,10 %).

- núm. 23, Taxa per a estada en residència d’avis: Pel que fa a les tarifes, apartat C. Re-

sidència assistida i apartat D. Residència assistida no associada i el concepte jornada com-

pleta de l’apartat F – Residència de dia, les quotes aplicables durant el 2011 s’adequaran a

les que aprovi en el seu moment l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). Pel

que fa a la resta de quotes s’incrementen un 2,10%. Es modifica el punt F – Residència de

dia i s’eliminen els conceptes: Només dinar (de 13 a 15.30); matí (de 8 a 15.30 h) inclou: es-

morzar, taller matí i dinar; tarda (de 13.30 a 20.00 h) inclou: berenar, sopar i taller tarda; no-

més àpats dinar i sopar (per a persones molt vàlides).

- núm. 24, per a la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’Administració municipal

en les activitats i instal·lacions, pel que fa a l’art. 5è (increment 2,10 %) i es modifica parcial-

ment el seu contingut i s’adapta a la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les ac-

tivitats.  

- núm. 26, per a la prestació dels serveis d’ensenyaments especials en establiments munici-

pals, (increment 2,10 %).

- núm. 28, per al servei de prevenció i extinció d’incendis i de protecció general de persones

i béns, (increment 2,10 %). 

- núm. 2.2, per a la llicència d’autotaxi, (increment 2,10 %).

- núm. 2.7, per a la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusi-

vament a la via pública, (incr.t 2,10 %); a excepció de l’apartat retirada i transport de turis-

mes o furgons que s’aproxima al cost real del servei.  

Tercer.  Comunicar les noves tarifes del Servei municipal del subministrament d’aigua pota-

ble de Centelles presentades per SOREA, SA, empresa concessionària del servei, a la Co-

missió de preus de Catalunya. Quart. L'augment de les tarifes tindrà efecte a partir de l'1-1-

2011. Cinquè. Rebutjar els informes tècnics i econòmics per determinar l’import de les ta-
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xes: per a la prestació del servei a les piscines municipals, pel que fa a les activitats comple-

mentàries de la piscina coberta; sobre les tarifes complementàries dels serveis funeraris per

haver-se presentat una vegada convocat el Ple. Sisè. Aprovar l’informe tècnic i econòmic:

Taxa per a la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament

a la via pública. Setè. Els acords definitius en matèria de derogació, d’aprovació i de modifi-

cació  d’ordenances fiscals per al 2011 es publicaran al BOP. Vuitè. Exposar al públic en el

tauler d’anuncis de l’Ajuntament els acords provisionals, així com el text complet de les or-

denances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, des

del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al BOP. Durant el període d’expo-

sició pública de les ordenances, les persones que tinguin un interès directe o resultin afecta-

des, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.

Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els

acords adoptats restaran definitivament aprovats. Novè. Publicar en el BOPB els acords de-

finitius que, un cop transcorregut el període d’exposició pública, calgui adoptar, així com el

text de les ordenances noves i modificades. Desè. Trametre al Departament de Governació

de la Generalitat els acords de modificació d’ordenances fiscals reguladores dels tributs mu-

nicipals, un cop s’hagin aprovat definitivament, de conformitat amb el que preveu l’art. 2) del

Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als

departaments de Governació i d’Economia i Finances.

5. APROVAR, SI ESCAU, L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL

PUOSC ANUALITAT 2010, PER A L’ACTUACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL C/ ST.

LLOP. El Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat comuni-

ca que l’obra d’urbanització del c/ Sant Llop està inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de

Catalunya (PUOSC), anualitat 2010, amb una Subvenció de 99.889,27€. Atès el dictamen

de la Comissió Informativa l'Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, va adop-

tar: Primer. Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar l’obra descri-

ta i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla. Segon. Considerar garantida la capacitat

de gestió administrativa i tècnica perquè les obres s’executin amb normalitat i designar Àn-

gels Bardolet Casas, arquitecta municipal, directora facultativa de les obres i responsable de

l’actuació. Tercer. Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència

que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant l’execució. Quart. Que el projecte tèc-

nic o la documentació tècnica corresponent a aquesta actuació s’ha sotmès a la tramitació

reglamentària i s’ha aprovat amb caràcter definitiu. Cinquè. Que la corporació disposa en

ferm dels terrenys i dels serveis, i també de les autoritzacions i concessions administratives

necessàries per a iniciar i executar l’actuació, així com posar-la en servei. Sisè. De confor-

mitat amb l’informe d’Intervenció, hi ha una consignació suficient pel finançament de l’actua-

ció.

6. APROVAR, SI ESCAU, LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A 1-1-

2010. En data 1 de gener de 2010 s’ha de portar a terme la revisió del Padró Municipal

d’Habitants. Atès que s'han realitzat les comprovacions, així com la formació dels resums

numèrics provisionals d'habitants. L’Institut Nacional d’Estadística (INE) comunica que dóna

per finalitzat el procediment per a l’obtenció de la proposta de xifres oficials de població, la

xifra que fa referència al municipi de Centelles s’elevarà al Govern per a l’aprovació del

Reial decret pel qual es declaren oficials les xifres de població que resulten de la revisió del

Padró municipal a 1-1-2010, que és: 7263 habitants. Atès que  les dades que hi ha a l’INE

són de 7263 habitants. Atès el dictamen de la Comissió Informativa l'Ajuntament en Ple, per

majoria de més de dos terços, va adoptar: Primer. Aprovar la revisió del Padró a 1 de gener

de 2010, en atenció als següents resums numèrics de població:

1.VARIACIONS EN NOMBRE D'HABITANTS

CONCEPTE TOTAL HOMES DONES

Població aprovada  l'1 de gener de 2009 7220 3551 3669

Altes des de l’1-1- 2009 al 31-12-2009 407 217 190

Baixes des de l’1-1-2009 al 31-12-2009 326 175 151

Població de dret a 1 de gener de 2010 7263 3566 3697

2.CAUSES DE VARIACIÓ EN EL NOMBRE D'HABITANTS

CONCEPTES       NAIXEMENTS CANVIS DE RESIDÈNCIA OMISSIONS

DEFUNCIONS De/a altre municipi   De/a estrang.    altres causes

Altes de residents municipi   93 287 23 4

Baixes de residents municipi 54 255 9 5

3.ALTERACIONS MUNICIPALS PER CANVI  DE DOMICILI DINS DEL MUNICIPI

Canvis de domicili (entre seccions del municipi) 510

Segon. Que els resultats numèrics d’aquesta revisió anual es remetin a l’INE.

7. APROVAR, SI ESCAU, L’ACCEPTACIÓ D’UN CRÈDIT DE CAIXA DE LA DIPUTACIÓ,

PER IMPORT DE 34.605,76 €, PER FINANÇAR L’OBRA D’AMPLIACIÓ DE NÍNXOLS AL

CEMENTIRI MUNICIPAL, FASE I. L’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de la Caixa de Crè-

dit de la Diputació ha co-

municat la concessió a l’Ajuntament d’un crèdit de caixa per import de 34.605,76 € per fi-

nançar l’actuació local de l’obra d’Ampliació de nínxols al cementiri municipal, fase I, amb un

interès del 0% i 10 anualitats. Atès el dictamen de la Comissió Informativa l'Ajuntament en

Ple, per majoria de més de dos terços, va adoptar: Primer. Acceptar el crèdit esmentat i do-

nar conformitat plena a les condicions que regulen el Reglament de la caixa de crèdit de co-

operació local i la normativa legal aplicable. Segon. Aprovar el model de conveni que regula

el crèdit. Tercer. Manifestar que el total d’aportacions econòmiques que es reben per a l’ac-

tuació esmentada no ultrapassa en cap cas el 100% del seu cost. L’Ajuntament es compro-

met a comunicar a la Diputació aquesta circumstància, si es produís més endavant.

8. APROVAR, SI ESCAU, INICIAL DE LA CONSTITUCIÓ DE LA SOCIETAT MERCAN-

TIL OSONA IMPULS, SL PER A LA COORDINACIÓ DE LES POLÍTIQUES DE DESEN-

VOLUPAMENT LOCAL I PROMOCIÓ DEL TERRITORI. Atès que sembla que s’estigui

abandonant el model organitzatiu actual de Pactes Territorials per apostar per noves fórmu-

les que garanteixin un major impacte de desenvolupament econòmic del territori les oficines

de Promoció Econòmica de la comarca, responsables de la coordinació dels Pactes Territo-

rials, manifesten la intenció de constituir una entitat que faciliti el desenvolupament econò-

mic del territori en una visió més estratègica i de conjunt. Segons els informes de Secretaria

i d’Intervenció i atès el dictamen de la Comissió Informativa l'Ajuntament en Ple amb nou

vots favorables, dos vots en contra (CiU) i una abstenció (APC-EPM) es va adoptar: Primer.

Aprovar inicialment la constitució de la societat mercantil OSONA IMPULS, SL per a coordi-

nar les polítiques de desenvolupament local i promoció del territori en sentit ampli, amb un

capital social de tres mil sis euros (3.006€), íntegrament subscrits i lliurats per les següents

entitats i quanties respectives, i aprovar-ne els estatuts: Institut Municipal de Promoció i Eco-

nomia de Vic (541€), Ajuntament de Manlleu (541€), Ajuntament de Torelló (541€), Ajunta-

ment de Centelles (541€) [amb càrrec al pressupost de despeses, exercici 2010], Consorci

del Lluçanès (541€) i el Consell Comarcal d’Osona (301€). Segon. Sotmetre a informació

pública l’acord anterior i els documents que integren l’expedient durant un termini de trenta

dies des de la publicació de l’anunci al BOP, al DOGC i a l’Ajuntament a fi que es puguin

presentar al·legacions o suggeriments. Tercer. Comunicar la part dispositiva dels acords a

les entitats que integren l’esmentada societat.

9. APROVAR, SI ESCAU, LA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA DE L’ACORD DEL

PLE DE L’AJUNTAMENT DE 22-6-2010, SOBRE LA DELIMITACIÓ DE LA TRAMA UR-

BANA CONSOLIDADA ON S’ADMET L’ÚS COMERCIAL DEL MUNICIPI. El Ple, el 22-6-

2010, va aprovar la delimitació de la trama urbana consolidada per a l’ordenació de l’ús co-

mercial de Centelles. La proposta es va exposar al públic durant el termini reglamentari i no

es van presentar al·legacions ni reclamacions. Un cop presentats els documents a la Gene-

ralitat, s’ha requerit informació a l’Ajuntament per poder emetre l’informe. Atès el dictamen

de la Comissió Informativa l'Ajuntament en Ple, amb 10 vots favorables i 2 abstencions

(CiU) va adoptar: Primer. Aprovar la documentació complementària que consisteix en una

memòria justificativa de la proposta i els plànols a escala dels àmbits a incloure a la trama

urbana consolidada. Segon. Exposar al públic la part dispositiva dels acords mitjançant

anunci al DOGC. Tercer. Comunicar l’acord a la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat.

10. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA:

NÚM. 124/2010 - Nomenar funcionària interina Sònia Navarro Ruiz, adscrita al lloc de treball

d’auxiliar de policia de l’Àrea de serveis de la policia local per necessitat urgent del ser-

vei. NÚM. 127/2010 - contractar, amb caràcter d’urgència, mitjançant contracte laboral

temporal a temps parcial, Arnau Casanovas Ribó i Lorena Díez Àlvarez per portar a ter-

me el servei de monitoratge al Casal d’estiu. NÚM. 132/2010 - contractar, amb caràcter

d'urgència, mitjançant contracte laboral temporal a temps complet, Anna Casabosca Ca-

sals per portar a terme els seus serveis a l’Àrea de Promoció Econòmica. NÚM.

161/2010 - contractar, amb caràcter d'urgència, mitjançant contracte laboral temporal a

temps complet, Clara Batlle Girbau per portar a terme la substitució per llicència de ma-

ternitat de Mercè Moorey Sangenís com a treballadora social a l’Àrea de Serveis So-

cials, com a conseqüència de la baixa de Laura Pinazo Auladell, que fins ara la portava

a terme. NÚM. 192/2010 - Nomenar Katia Maldonado Castro funcionària interina adscri-

ta al lloc de treball d’auxiliar de policia de l’Àrea de serveis de la policia local en substitu-

ció del funcionari de carrera  Manel Parejo Rodríguez, el qual es troba de baixa laboral.

L’Ajuntament en ple es dóna per assabentat.

11. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS

Entre d’altres temes es va parlar de: la recollida de matèria orgànica i el servei de neteja

municipal, la presència de coloms i rates al municipi, el Pacte d’alcaldes per l’eficiència

energètica, el monument a Ildefons Cerdà, la col·locació de fibra òptica a Centelles i els ac-

cessos als centres escolars. S’aixeca la sessió a un quart de dotze de la nit i signa

aquesta acta el president i el secretari que la certifico.

Informació Municipal 
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Què et podem oferir des del Servei Local

d’Ocupació?

El Servei Local d’Ocupació (SLO) és un servei

sorgit del Pacte territorial Osona Sud-Alt Congost.

En la nostra oficina hi podràs trobar assessorament i

acompanyament en la recerca activa de feina en els

següents àmbits:

- Borsa de treball: posem en contacte les empre-

ses que busquen treballadors/ores amb les persones

que busquen feina.

- Assessoraments individualitzats: donem res-

posta a les preguntes més freqüents sorgides de la

recerca de feina: com fer un bon currículum, com su-

perar una entrevista de feina, on puc anar  buscar

feina, ...

- Seminaris de formació: organitzem sessions en

grup amb l’objectiu de donar-vos les eines necessà-

ries per ser més competents al mercat de treball (ús

de les noves tecnologies, eines per buscar feina, ...).

- Informació sobre cursos de formació gratuïts

per a persones a l’atur.

- Club de la feina: oferim un espai de recerca ac-

tiva de feina amb ordinadors amb connexió a inter-

net, tauler d’ofertes de feina i informació actualitzada

sobre el mercat de treball. Horari del club de la feina:

dijous d’11 a 13 hores i divendres de 9 a 11 hores     

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.es

www.osonasudaltcongost.org

CONTES PER A MARES I PARES

El mes passat vàrem dedicar aquest espai al Racó de Ma-

res i Pares; dins d’aquesta secció podeu trobar l’apartat dels

contes per a mares i pares, l’objectiu dels quals és reforçar els

vincles afectius entre adults i infants mitjançant la lectura com-

partida, a través de l’oci i del lleure, en un entorn acollidor.

Aquests contes, tot i ser per als més menuts, tenen un con-

tingut més útil per als adults que per als propis infants, ja que

tracten temes com les noves relacions familiars, l’experiència

de la paternitat, els lligams que uneixen els membres d’una fa-

mília, la violència escolar, la conciliació entre la vida laboral i la

familiar, etc. A més, aquest apartat també inclou reculls de con-

tes perquè els adults puguin explicar-los als més petits. 

Com els documents del Racó de Mares i Pa-

res, els trobareu a la planta baixa de la Biblioteca

(formant part de la secció infantil) i els identifica-

reu perquè tenen la següent icona enganxada a

la part superior del llom.                                                                                                                                                                        

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: sites.google.com/site/bibliotecadecentelles

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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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

Informació Municipal 

Tens moltes opcions per formar-te pel treball:

- Director/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil. Intensiu de Nadal a

Centelles. 198€. Obtenció del títol oficial per a treballar de director/a de ca-

sals d’estiu, cases de colònies, etc. Inscripcions al PIPA.

- Monitor/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil. Intensiu de Nadal a

Hostalets de Balenyà. 198€. Obtenció del títol oficial de monitor necessari

per a treballar en casals d’estiu, menjadors escolars, cases de colònies, etc.

Inscripcions al PIPA.

- Curs de pre-monitor a Centelles. Per a joves de 14 a 17 anys. Del 28 de

febrer al 4 de març de 10h a 14h. 58 euros. Inscripcions obertes

- Proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà. Vols estudiar un Ci-

cle Formatiu, però no tens l’ESO? Curs de preparació de les proves per a

accedir a la formació professional. Curs reconegut pel Departament d’Edu-

cació, equivalent al 40% de la nota de l’examen.

- Parlem.cat Cursos de català a distància. Diferents nivells. Cursos subven-

cionats a www.parlem.cat 

- Formació Professional a distància. Matrícules fins el 10 de desembre

(per començar a estudiar el segon semestre) a ioc.gencat.cat.

T’agraden els esports d’hivern? Et posem tota la informació que puguis ne-

cessitar per a preparar les teves sortides a la neu: Allotjaments, transports,

cursos d’esports a la neu, i tot el que necessitis per a preparar la teva sorti-

da

I a més, expedició de carnets internacionals: Alberguista, Estudiant, Profes-

sor.

- Informació de les promocions d’habitatge protegit 

- Informació i assessorament per l’accés a ajuts al lloguer 

- Informació i orientació per la recerca i adquisició d’un habitatge

- Gravació del Lipdub contra la violència de gènere. 2 desembre a les 17h a

l’Espai Jove

- Centelles Burning. 11 de desembre. Al Pavelló. Preu entrada: 5 euros

- I així ens venen la moto... (taller sobre consum). 13 de desembre a l’Espai

Jove. (confirmar assistència a  espaijovecentelles@gmail.com)  

- Paintball. 18 de desembre. A la Riera

Blanca. Gratuït. Inscripcions al PIPA

- Curs de curtmetratges. 9, 14, 16, 21 de

desembre. Inscripcions a l’Espai Jove.   

Assessoria d’estudis i professions

Viatgeteca d’hivern

Activitats Joves

Assessoria sobre habitatge
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