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Millores al camí de Sant Pau
S’han asfaltat els últims 1.000 metres que quedaven per fer entre Centelles i la urbanització de Sant Pau. Al mateix temps
s’han millorat les cunetes i s’han fet dues travesses amb tubs per desviar l’aigua a més s’han esbrossat marges i laterals des de
Centelles a Sant Martí de Centelles
També s’ha repassat tot el camí de terra que va des de Sant Pau fins a Sant Martí de Centelles per tal que els veïns tinguessin un bon accés durant els dies que el camí cap a Centelles estava tallat.

El Portal de Centelles

Segons el projecte redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal d’Osona el pressupost d’aquesta actuació és de
73.312 € que ha estat finançada a través del PUOSC que la Generalitat de Catalunya va concedir al Consell Comarcal.

Desembre 2012
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Resum de l’acta de la sessió ordinària núm. 7/2012
de l’Ajuntament 27-9-2012
Assistents: l’alcalde Miquel Arisa Coma, els regidors/ores i el secretari
que subscriu. No hi assisteixen: Sònia Higueruelo Demasón i M. Assumpta Falgueras Marsal. El president obre la sessió i el secretari llegeix els esborranys de les actes de les sessions anteriors, 28 de juny i
3 de juliol de 2012, que s’aproven per majoria de més de dos terços.
1. DONAR COMPTE DE LA RENUNCIA COM A REGIDORA PRESENTADA PER SÒNIA HIGUERUELO DEMASON, DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL PSC-PM
L’Alcaldia informa sobre la renúncia, presentada per Sònia Higueruelo
Demason (PSC-PM), en compliment del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. La renúncia es va fer el
15 de setembre de 2012. L’Alcaldia justifica la renúncia per assumptes
personals i li agraeix el treball portat a terme durant el temps que ha
estat al càrrec com a regidora de la corporació. El Ple de l’Ajuntament
es dóna per assabentat i acorda, amb el quòrum de més de dos terços,
remetre el certificat de l’acord adoptat a la Junta Electoral Central als
efectes de procedir a la substitució, en compliment de la Llei orgànica
de règim electoral general.

El Portal de Centelles

Desembre 2012

2. APROVAR, SI ESCAU. LES FESTES LOCALS PER A L'ANY 2013
El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
sol·licita que l’Ajuntament comuniqui les festes locals del municipi per a
l’any 2013. Atès el dictamen de la Comissió Informativa l’Ajuntament
en Ple va adoptar: Primer. Acordar que les festes locals del municipi
per a l’any 2013 siguin els dies 30 i 31 de desembre. Segon. Comunicar l’acord [...].
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3. APROVAR, SI ESCAU, LA RENOVACIÓ DEL CÀRREC DE JUTGE/ESSA DE PAU SUBSTITUT/A
El 23 de setembre de 2012 va finalitzar el mandat de la Jutgessa de
pau substituta de la població de Centelles, per tant ha estat necessari
portar a terme la convocatòria pública per a la provisió de la vacant
produïda. Atès que la convocatòria s’ha publicat al BOP, i s’ha exposat
al tauler d’edictes del Jutjat de Pau de Centelles i al tauler d’edictes del
Jutjat degà de Vic. Segons la sol·licitud presentada per Maria Carme
Giol Minguet, el 31 d’agost de 2012 per renovar el càrrec de Jutge/essa de pau substitut/a d’aquesta població. D’acord amb el Reglament
dels jutges de pau, atès el dictamen de la Comissió Informativa l'Ajuntament en Ple, amb deu vots favorables i una abstenció (EsquerraAM), va adoptar: Primer. Proposar la renovació de Maria Carme Giol
Minguet per al càrrec de Jutgessa de pau substituta de la població de
Centelles. Segon. Que la part dispositiva de l’acord es remeti al Jutjat
Degà de Vic perquè ho elevi a la Sala de Govern dels tribunals de Justícia per al seu coneixement i als efectes que calgui.
4. APROVAR, SI ESCAU, DEFINITIVAMENT L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL SOROLL I DE LES VIBRACIONS I EL
MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI
L’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària de 28 de juny de 2012, va
aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora del soroll i de les
vibracions i el mapa de capacitat acústica del municipi. Atès que durant
el termini d’exposició al públic, s’han presentat al·legacions per part de:
ERC–AM i de CiU Centelles. Segons els informes emesos pels Serveis
tècnics municipals, on proposen desestimar les al·legacions esmentades. D’acord amb la Llei municipal i de règim local de Catalunya, atès
el dictamen de la Comissió Informativa l’Ajuntament en Ple amb vuit
vots favorables, una abstenció (ERC-AM) i dos vots en contra (CiU), va
adoptar: Primer. Aprovar íntegrament els informes emesos pels Ser-

veis tècnics municipals de 19 de setembre de 2012. Segon. Aprovar
definitivament l’Ordenança municipal regulador del soroll i de les vibracions i el mapa de capacitat acústica del municipi amb el mateix contingut de l’aprovació inicial, per la qual cosa es desestimen les al·legacions presentades en base als informes emesos pels Serveis tècnics
municipals de 19 de setembre de 2012. Tercer. Publicar el text íntegre
de l’Ordenança [...].
5. APROVAR, SI ESCAU, PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL -MP29L’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària del 26 d’abril de 2012, va
aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general d’ordenació
municipal - MP29 -. Durant el termini d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions ni reclamacions. Segons els informes favorable
emesos per ADIF, pel Ministeri de Foment i pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de
Catalunya.
Segons l’informe del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, de 14 de setembre de 2012, que considera viable l’aprovació de la Modificació puntual referida amb condicions, és
procedent portar a terme l’aprovació provisional d’aquesta modificació
puntual. Atès el dictamen de la Comissió Informativa l’Ajuntament en
Ple va adoptar els acords següents: Primer. Aprovar provisionalment la
modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal - MP29 –
amb les modificacions de la documentació aprovada inicialment que tot
seguit es detallen: Que l’article 611.2 del pla general quedi redacta de
la manera següent: El sostre necessari es justificarà en cada cas en
funció de les necessitats de la instal·lació, sense sobrepassar la proporció del sostre màxim de 2.000m2 cada 10 Ha. En cas que a més sigui necessari la construcció d’un habitatge, haurà d’estar directament i
justificadament associat a l’explotació rústica de què es tracti d’acord
amb l’article 50 del Reglament de la llei d’urbanisme D305/2006, i no
sobrepassarà el 300 m2 de sostre. En qualsevol cas, l’edificació s’integrarà al paisatge. Que l’art. 617.2 del pla general quedi redactat de la
manera següent: El sostre necessari es justificarà en cada cas en funció de les necessitats de la instal·lació, sense sobrepassar la proporció
del sostre màxim de 800m2 cada 10 Ha. En cas que a més sigui necessari la construcció d’un habitatge, haurà d’estar directament i justificadament associat a l’explotació rústica de què es tracti d’acord amb l’art.
50 del Reglament de la llei d’urbanisme D305/2006, i no sobrepassarà
els 300m2 de sostre. Amb tot la regulació es farà a través d’un pla especial. En qualsevol cas, l’edificació s’integrarà al paisatge. Segon. Per
una major seguretat jurídica de l’expedient tramitat, exposar l’acord al
públic durant el termini d’un mes [...], per tal que les persones interessades puguin examinar-lo i formular les oportunes al·legacions o reclamacions. Tercer. Enviar l’expedient complet, per triplicat, de la Modificació puntual a la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat que es resolgui sobre l’aprovació definitiva.
6. APROVAR, SI ESCAU, L’INFORME DE L’ARQUITECTA MUNICIPAL DE 17 DE SETEMBRE DE 2012, RELATIU A L’AL·LEGACIÓ
QUE HA PRESENTAT EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL DE CENTELLES CONTRA LA MODIFICACIÓ DE LA TRAMA
URBANA CONSOLIDADA DEL MUNICIPI
L’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària de 28 de juny de 2012, va
aprovar la modificació de la trama urbana consolidada del municipi.
Atès que durant el termini d’exposició al públic, s’han presentat al·legacions per part de: ERC–AM de Centelles. Segons l’informe emès pels
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8. APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A
L’ACORD MARC DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS ESPECIALS MUNICIPALS PROCEDENTS DE LES DEIXALLERIES DE
CATALUNYA
L’Acord Marc del servei de gestió de residus especials municipals procedents de les deixalleries de Catalunya neix a partir del Conveni de
col·laboració signat, el 29 de juliol de 2011, entre l’Agència de Residus
de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques i ha de servir per obtenir unes condicions òptimes de prestació del servei per part dels ens locals de Catalunya en totes les deixalleries independentment de la seva ubicació i
de la seva capacitat de tractament. Vista la Resolució d’adjudicació per
l’Acord Marc del servei de gestió referit que l’Agència de Residus de
Catalunya ha licitat i ha adjudicat en data 2 de maig de 2012. Segons
l’informe dels Serveis tècnics municipals i atès el dictamen de la Comissió Informativa l’Ajuntament en Ple va adoptar: Primer. Aprovar
l’adhesió de l’Ajuntament a l’Acord Marc del servei de gestió de residus
especials municipals procedents de les deixalleries de Catalunya. Segon. Comunicar la part dispositiva de l’acord al Departament de Reco-

9. RATIFICAR L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ
ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE CENTELLES I D’AIGUAFREDA
Segons l’expedient amb referència OMMC/IM/exp.MM-368/a, de delimitació de terme entre els municipis de Centelles i d’Aiguafreda, per la
corresponent tramitació i d’acord amb el Decret que regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya es va formalitzar l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals
de Centelles i d’Aiguafreda el 26 d’octubre de 2011 i atès el dictamen
de la Comissió Informativa l’Ajuntament en Ple va adoptar: Primer. Ratificar l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Centelles i d’Aiguafreda. Segon. Notificar la part dispositiva de
l’acord a la Direcció General d’Administració Local, Oficina del Mapa
Municipal de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i als efectes que calgui.
10. MOCIONS
L’alcalde demana als grups politics municipals si volen presentar cap
moció.
ERC-AM presenta les mocions que fan referència a:
- Moció de suport a l’acord per al concert econòmic del Parlament de
Catalunya, entén que el seu contingut ha estat sobrepassat pels esdeveniments, per la qual cosa la retira.
- Moció de declaració de Centelles, “Territori Català Lliure”, assenyala
que es va acordar a la Comissió de Portaveus que es consensuaria
una moció, per la qual cosa també la retira.
- Respecte a la tercera Moció presentada, EN DEFENSA DEL DRET
A LES DONES A DECIDIR SOBRE LA INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DEL SEU EMBARÀS, l’Ajuntament en Ple aprova la Moció íntegrament i adopta els acords següents: Primer. Instar al Ministeri de
Justícia a la no modificació de la Llei en els termes previstos, o en
qualsevol altra direcció que pugui significar una regressió en els drets
de les dones. Segon. Demanar la despenalització de l’avortament voluntari que a dia d’avui continua tipificat dins el Codi Penal. Tercer.
Sol·licitar la reducció de l’IVA dels mètodes anticonceptius al 4% com a
mesura de prevenció d’embarassos no desitjats i prevenció de malalties de transmissió sexual. Quart. Instar a la implantació d’un programa
específic d’atenció a les dones que han pres la decisió d’interrompre
l’embaràs, doncs aquesta decisió pot tenir conseqüències per a la pròpia dona. Cinquè. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència del Congrés de Diputats i al Ministre de Justícia.”
- Respecte a la quarta Moció presentada, PER FER UN REGLAMENT MUNICIPAL ESPECIAL PER REGULAR ELS ESPAIS COMUNS DE VIES PÚBLIQUES I LA SEVA TRASFORMACIÓ EN TERRASSES D’ESTIU l’Ajuntament en Ple amb tres vots favorables i vuit
vots en contra (PSC- PM) rebutgen la Moció íntegrament.
PRECS i PREGUNTES
En aquest punt es va parlar de l’estalvi energètic en els equipaments,
la disponibilitat de locals municipals, el Pla de Barris, la Festa Major, el
cicle de grau mitjà de conducció física i esportiva, el programa Entorn
(conveni entre l’Ajuntament i l’IES Pere Barnils), la piscina coberta municipal, el terreny situat al c/ Sant Josep cantonada Diagonal, les sol·licituds d’informació, el Reglament orgànic municipal (ROM) i el Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 de la Diputació on l’ajuntament ha
demanant ajudes per 5 projectes: enllumenat públic, construcció d’una
xarxa de fibra fins a la llar, Redacció del Projecte i Obres d’urbanització del Torrent de la Cira i pavimentació del cementiri.
El president aixeca la sessió a les 23.15h.
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7. APROVAR, SI ESCAU, L’ESMENA DE L’ERROR DE TRANSCRIPCIÓ DE L’APARTAT SEGON DE L’ACORD APROVAT EN
SESSIÓ PLENÀRIA DEL 15-12-2011, SOBRE LA CESSIÓ AMB
CARÀCTER GRATUÏT I PERMANENT A L’AJUNTAMENT DE SANT
MARTÍ DE CENTELLES DEL TERRENY, SITUAT AL SECTOR XIII,
L’ABELLA NORD-OEST, DE SUPERFÍCIE 3.330 M2 I DESTINAR-LO
A SISTEMA GENERAL ESPORTIU, ASSISTENCIAL I DOCENT
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 15 de desembre de
2011, va aprovar la cessió amb caràcter gratuït i permanent a l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles del terreny situat al Sector XIII, l’Abella nord-oest, de superfície 3.330 m2 i destinar-lo a sistema general esportiu, assistencial i docent. Atès l’error de transcripció en l’apartat segon de la part dispositiva de l’acord referit, d’acord amb el règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i
atès el dictamen de la Comissió Informativa l’Ajuntament en Ple amb
nou vots favorables i dos vots en contra (CiU) va adoptar els acords
següents: Primer. Aprovar l’esmena de l’error de transcripció de l’apartat segon de la part dispositiva de l’acord de cessió amb caràcter gratuït i permanent a l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles del terreny
situat al Sector XIII, l’Abella nord-oest, això implica que, On deia: Segon. (...); així com que l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles autoritza a l’Ajuntament a la connexió des de la canonada d’Aigües Osona
sud per a la portada d’aigua al Sector XIII, l’Abella nord-oest (conducció compartida entre ambdós municipis). (...) Ha de dir: Segon. (...) així
com que l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles autoritza la connexió
a l’Ajuntament de Centelles a l’escomesa propietat del primer per a la
compra d’aigua en alta d’Aigües d’Osona. (...). És a dir, Un cop realitzada la connexió, i després del trasllat dels comptadors, el tram de canonada comprés entre la connexió amb la canonada en alta d’Aigües
d’Osona (situada al municipi d’Aiguafreda) i la nova connexió esmentada anteriorment serà de gestió compartida pels dos municipis. Segon.
Comunicar la part dispositiva de l’acord a l’Ajuntament de Sant Martí
de Centelles per al seu coneixement i als efectes que calgui.

llida Selectiva i Envasos de l’Agència de Residus de Catalunya per al
seu coneixement i als efectes que calgui.

El Portal de Centelles

Serveis tècnics municipals on proposen desestimar les al·legacions esmentades, d’acord amb el Decret Llei d’ordenació dels equipaments
comercials i atès el dictamen de la Comissió Informativa l’Ajuntament
en Ple, amb nou vots favorables i dos vots en contra (CiU) va adoptar:
Primer. Aprovar íntegrament l’informe emès pels Serveis tècnics municipals de 17 de setembre de 2012. Segon. Desestimar l’al·legació [...].
Tercer. Donar continuïtat a l’expedient i remetre’l a la Direcció General
d’Urbanisme, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, de
la Generalitat per al seu coneixement i als efectes que calgui.
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Empresa familiar
Es caracteritza perquè el control i la direcció de l’empresa està en mans dels membres
d’una família. És un tipus d’empresa que pot
ser generacional, per la qual cosa, els relleus
en els diferents càrrecs solen ser amb membres de la família, que sovint es formen per
adequar-se a les necessitats futures i també
realitzen el seu entrenament en el sí de l’empresa. Aquest tipus d’empresa té una filosofia i
cultura concretes, uns valors que ha de seguir
la resta de plantilla. Són empreses estalviadores, que prefereixen tibar de recursos propis
abans de recórrer al finançament exterior. El
públic confia en elles, doncs les percep com a
honestes. Pel que fa als beneficis, sol reinvertir-los en la mateixa empresa en comptes
de repartir dividends.

El Portal de Centelles
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ELS DIFERENTS TIPUS DE PIME
Hem repassat, en els darrers articles, que
en el nostre territori, l’esperit empresarial i la
iniciativa emprenedora s’han identificat amb
les noves empreses i les pimes. També he definit què és una pime i quin paper té en el desenvolupament econòmic i social del territori.
Avui us mostrarem diferents alternatives
possibles per dur a terme una activitat emprenedora
Projectes emprenedors en empreses ja
operatives
Sovint empreses que ja estan operant en el
territori veuen noves oportunitats de negoci i
decideixen o bé crear una nova empresa o bé
iniciar una nova línia de negoci dins de la mateixa empresa. Es tracta de projectes nous i
arriscats, realitzats en les mateixes instal·lacions, sovint innovadors, que poden fer-la créixer, diversifiquen els riscs, i s’adapten a les
necessitats del mercat. En anglès aquest fet
es coneix com a intrapreneurshiop o corporate
entrepreneurship.
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Empresa social
Es tracta d’empreses que desenvolupen

EL PIPA ET POSA AL DIA

projectes socials en un territori determinat, i
prioritzen per damunt del benefici la generació
de riquesa i la responsabilitat social. Volen millorar la vida de les persones. En aquesta categoria podríem incloure universitats, partits polítics, institucions benèfiques, etc. El perfil del
personal que està al capdavant d’aquestes
empreses és el d’una persona compromesa,
persistent, que es mou en entorns difícils i que
solen aconseguir allò que volen.
Franquícia
Dins les pimes també trobem la franquícia.
Es tracta d’una empresa (franquiciat) que pren
model d’una altra que ja opera, amb una raó
social diferent i financerament separada d’ella
(franquiciador). Entre ambdues empreses es
generen una sèrie de compromisos i drets: el
franquiciador dóna al franquiciat el dret a explotar el seu model concret de negoci, ja desenvolupat, i el franquiciat, pot utilitzar el seu
nom comercial, la imatge corporativa i mètodes de negoci del franquiciador a canvi d’una
contraprestació econòmica. El franquiciat
aconsegueix així gestionar un model empresa
que està funcionant en altres llocs, i rep el suport que necessita.
El personal tècnic del Servei de Promoció
Econòmica i Ocupació d’Osona Sud-Alt Congost dóna assessorament als emprenedors i
empreses consolidades per a poder dur a terme les diferents tipologies de projectes emprenedors. Des de l’oficina de Promoció Econòmica també es dóna suport a les empreses ja
consolidades (amb més de tres anys de rodatge) sobre subvencions, ajuts, i altres temes
que les poden afectar. Finalment, es disposa
d’una Borsa de Treball amb candidats del territori, que poden ser útils per cobrir les demandes de personal sorgides en el sí de l’empresa. Aquest servei és gratuït.
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
a/e : osonasud.altcongost@diba.es
www.osonasudaltcongost.org

Biblioteca Municipal La Cooperativa
AQUEST NADAL, DECOREU, LLEGIU, FELICITEU, RECITEU I...
VENIU A LA BIBLIOTECA!
A la Biblioteca us estan esperant un munt de llibres, CDs i DVDs de
temàtica nadalenca. Si voleu decorar la casa bit.ly/W3GUUN, si us ve de
gust llegir contes de Nadal per adults bit.ly/XypsNn o per a infants
bit.ly/SQx2NE, si aquest any les targetes de felicitació les voleu fer vosaltres en lloc de comprar-les bit.ly/SHCZMl, si voleu gaudir de música nadalenca bit.ly/SHD0jx o fer un espectacle de pastorets infantils bit.ly/T09Ijv o

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

Viatgeteca d’hivern
T’agraden els esports d’hivern? Al PIPA et donem la informació que necessites per les teves sortides a la neu:
Plànols de les pistes d’esquí, Allotjaments, transports,
cursos d’esports a la neu...
I a més, expedició de carnets internacionals: Alberguista, Estudiant, Professor.

Assessoria d’estudis i professions del PIPA
Informació dels cursos de monitor/a i de director/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil, de cursos de formació
a distància, de cursos d’idiomes, etc.

Jove, busques feina?
Apunta’t a la llista de distribució del PIPA. T’enviarem
les ofertes de feina publicades en diferents mitjans i informació que pugui facilitar la teva recerca de feina.

Activitats joves
Has anat mai amb Segway? Vine a provar el circuit de
Segway de la Fira de la Tòfona de Centelles. 22 i 23 de
desembre. Entrada lliure.
Mercat de música d’ocasió. Intercanvi i venda d’instruments musicals, discos, llibres, partitures .... 16 de desembre, de les 11 del matí a les 5 de la tarda. Al Mas de
Bigues (Zona esportiva de Vic). Entrada lliure.
25 anys de Sau. Pep Sala. Espectacle Benèfic. 23 de
desembre a les 6h a La Sala 1 del Teatre Atlàntida de
Vic.

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 dissabtes de 10 a 13.30 h. (del 15 de juny al 15 de setembre, només dimecres)
recitar poesies nadalenques bit.ly/TVZTmJ, si voleu construir un pessebre
ben lluït bit.ly/T09ysF o bé conèixer d’altres coses sobre el Nadal en general
bit.ly/SHCVfz o, específicament, de la seva celebració a Catalunya
bit.ly/SHCXUH..., tot això i molt més ho trobareu a la Biblioteca.
A més, durant el període nadalenc podeu venir a la Biblioteca en l’horari
habitual bit.ly/Q8FYBO (podeu consultar els dies d’obertura des d’aquest
enllaç bit.ly/TEXJWb).
Bon Nadal!

