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Canalització de les aigües residuals 
del barri de Sant Antoni

Actualment s’estan executant les obres de bombament de
les aigües residuals del barri de Sant Antoni al clavegueram
general del polígon industrial del Congost. Fins ara era un
abocament directe al torrent del Gorg Negre. 

El Pla Director de Clavegueram del Municipi de Centelles,

elaborat conjuntament entre la Diputació de Barcelona i l’A-
juntament proposa aquesta actuació com a prioritària i es va
contemplar la seva execució dins del pressupost de 2014.
Les obres restaran totalment acabades abans que acabi
l’any. 
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Resum de l’acta de la sessió ordinària núm. 7/2014 - 25 de setembre de 2014
Informació Municipal   

Assistents: Miquel Arisa Coma, alcalde president, els regi-
dors/ores i Josep Lluís Bergés Collado, secretari general. No
hi assisteix: Jacinto Prado Martínez. El president obre la ses-
sió  i el secretari llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió ante-
rior que s’aprova per majoria de més de dos terços.

1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTA-
CIÓ I EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PAR-
TICULARS I CONDICIONS TÈCNIQUES, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT, PER A LA CONTRACTACIÓ DELS
SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I TRANSPORT
DE RESIDUS DOMÈSTICS I GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA
Atès que ha  finalitzat el contracte per a la prestació del Servei
de neteja viària, recollida i transport de residus domèstics i
gestió de la deixalleria, es procedent dur a terme l’inici de l’ex-
pedient de contractació del Servei, ja que la despesa derivada
d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 162.00-227.00.
Atesa la utilitat pública del Servei, ja que la corporació dóna
compliment a la prestació obligatòria d’una sèrie de serveis
continguda a l’article 25.2.I) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, re-
guladora de les bases de règim local.
Segons el Plec de clàusules administratives particulars i con-
dicions tècniques que consta a l’expedient.
Segons l’informe de Secretaria, d’Intervenció i l’estudi de cos-
tos del Servei elaborat pels serveis tècnics, de data 18 de se-
tembre de 2014.
D’acord amb els articles 109, 110, 115, 116, 142, 145, 150,
159, 174, 190 i concordants del text refós de la Llei de con-
tractes del sector públic (TRLCSP), aprovat per Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió i Ser-
veis generals, de data 18 de setembre de 2014.
L'Ajuntament en Ple, amb nou vots favorables, un vot en con-
tra (Esquerra-AM) i dues abstencions (CiU) dels tretze mem-
bres que formen la corporació municipal, va adoptar els
acords següents:
Primer. Convocar, mitjançant procediment obert, la contracta-
ció del Servei de neteja viària, recollida i transport de residus
domèstics i gestió de la deixalleria.
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administraves particulars
i condicions tècniques, d’acord amb els article referits del
TRLCSP, que s’integra a l’expedient.
Tercer. Fer publicitat del procediment de licitació mitjançant
anunci al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), al BOE, al
tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament, a l’empara
de l’article 159 del TRLCSP.

2. APROVAR, SI ESCAU, LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNI-
CIPAL D’HABITANTS A 1 DE GENER DE 2014
Atès que en data 1 de gener de 2014 s’ha de portar a terme la
revisió del Padró Municipal d’Habitants.
Atès que s'han realitzat les comprovacions, així com la forma-
ció dels resums numèrics provisionals d'habitants.
D’acord amb l'article 81 del Reglament de població i demarca-
ció de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 1690/86, d'
11 de juliol.
Atesa la comunicació que fa l’Institut Nacional d’Estadística,
en la qual dóna per finalitzat el procediment per a l’obtenció
de la proposta de xifres oficials de població, segons s’esta-
bleix en la Resolució de 16 de desembre de 2003, 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 munici-
pal a 1 de gener de 2014, que és la següent: 7.335 habitants. 
Atès que  les dades que hi ha a l’Institut Nacional d’Estadísti-
ca  són de 7.335 habitants.

Atès el dictamen de l’Àrea de Gestió i Serveis generals, de
data 2 de setembre de 2014.
L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, va
adoptar els acords següents:
Primer. Aprovar la revisió del Padró a 1 de gener de 2014, en
atenció a l’estat del procediment de xifres  de la Diputació de
Barcelona segons documentació adjunta  i que és la mateixa
que  l‘Institut  Nacional d’Estadística , 7.335 habitants.

1. CAUSES DE VARIACIÓ EN EL NÚMERO D'HABITANTS
CONCEPTES TOTAL HOMES DONES
Població aprovada  l'1-1-2013 7346 3605 3741
Altes per naixement 1-1 al 31-12-13 50 26 24
Baixes per defunció de l'1-1 al 31-12-13 70 36 34
Població de dret  a 1-1-2014 7335 3599 3736

Segon. Que els  resultats numèrics d’aquesta revisió anual es
remetin a l’Institut Nacional d’Estadística.

3. APROVAR, SI ESCAU, L’ESMENA DE L’ACTA DE LES
OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MU-
NICIPALS DE SEVA I DE CENTELLES
En data 22 de juliol de 2014, s’incorpora la següent esmena a
l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes muni-
cipals de Seva i de Centelles, signada el dia 28 de maig de
2013, amb la conformitat de les comissions dels dos ajunta-
ments i dels tècnics de la Direcció General d’Administració Lo-
cal del Departament de Governació i Relacions Institucionals i
de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
Atès que s’ha detectat una errada en la descripció de la línia
de terme entre les fites segona (F2) i  tercera (F3) continguda
en l’Acta de les operacions de delimitació esmentada.
D’acord amb l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de no-
vembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació terri-
torial dels municipis, de les entitats municipals descentralitza-
des i de les mancomunitats de Catalunya l’Acta de les opera-
cions de delimitació entre els termes municipals referits ha de
ser aprovada pels plens respectius amb el quòrum de la majo-
ria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
Vist el document cartogràfic que fa referència a l’Acta de les
operacions de delimitació i que recull l’esmena de data 22 de
juliol de 2014.
Atès el dictamen de l’Àrea de Gestió i Serveis Generals, de
data 19 de setembre de 2014.
L'Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, la
qual cosa suposa deu vots favorables i dues abstencions
(dels representants de CiU Isabel Matas Babón i Jordi Morera
Ayza) dels tretze membres que formen la corporació munici-
pal, va adoptar els acords següents:
Primer. Aprovar l’esmena , de data 22 de juliol de 2014, en la
descripció de la línia de terme entre les fites segona (F2) i ter-
cera (F3) continguda en l’Acta de les operacions de delimita-
ció entre els termes municipals de Seva i de Centelles signa-
da el dia 28 de maig de 2013.
Segon. Incorporar l’esmena a l’Acta de delimitació de data 28
de maig de 2013.
Tercer. Notificar la part dispositiva de l’acord a la Direcció Ge-
neral d’Administració Local del Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a l’A-
juntament de Seva per al seu coneixement i als efectes que
calgui.

4. APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT
DE CENTELLES AL CONVENI PER A LA CREACIÓ D’UN
FONS SOCIAL D’HABITATGES
El Conveni signat en data 17 de gener de 2013, entre dife-
rents ministeris, la Federació Española de Municipis i Provín-

De
se

m
br

e 
 2

01
4

El
 P

or
ta

l d
e 

Ce
nt

el
le

s

2

02-03 informe desembre.qxp_38-39  09/12/14  12:36  Página 1



Informació Municipal 

De
se

m
br

e 
 2

01
4

El
 P

or
ta

l d
e 

Ce
nt

el
le

s

3

cies i les entitats de crèdit, pel fons social d’habitatges en
el marc de l’acord del Govern de la disposició addicional
única del Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre,
de medidas urgentes para reforzar la protección de los
deudores hipotecarios, té per objecte la posada a disposi-
ció d’habitatges propietat de les entitats de crèdit, per al
seu arrendament.
El Conveni estableix quins són els habitatges que formen
part d’aquest fons, les condicions per accedir a aquests
habitatges i el procediment d’assignació dels habitatges.
Atès el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de
Gestió i Serveis generals, de data 18 de setembre de
2014.
L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços,
va adoptar els següents acords:
Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Centelles al
Conveni per a la creació de fons social d’habitatges subs-
crit entre diferents Ministeris: Foment, Economia i Com-
petitivitat, Sanitat; la Federació Española de Municipis i
Províncies i varies entitats de crèdit.
Segon. Acceptar totes les clàusules i condicions que figu-
ren al Conveni.
Tercer. Facultar a l’alcalde per a la signatura de tota la
documentació que sigui necessària.
Quart. Notificar la part dispositiva de l’acord a la Federa-
ció Española de Municipis i províncies per al seu coneixe-
ment i als efectes que calgui.

5. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
NÚMEROS 135, 146, 149 I 151 DE L'ANY 2014. 

DECRET NÚMERO  2014/135
Segons les sol·licituds presentades per a la bonificació de
la Taxa de recollida domiciliària d’escombraries números:
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 de l’any 2014. [...] RE-
SOLC:
Primer. Aprovar íntegrament l’informe de la treballadora
social.
Segon. Estimar les bonificacions de la Taxa de recollida
domiciliària d’escombraries dels expedients números 1, 2,
3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 de l’any 2014.
Tercer. Desestimar la bonificació de la Taxa de recollida
domiciliària d’escombraries de l’expedient número 6 en
base a l’informe dels serveis socials que hi ha a l’expe-
dient.
Quart. Per fer les bonificacions per a l’any 2014 es tin-
dran en compte les rendes per patrimoni.
Cinquè. Notificar l’acord a l’Organisme de Gestió Tributà-
ria perquè faci les bonificacions a 
tots els expedients.
Sisè. Que de la part dispositiva se’n doni compte al Ple
en la propera sessió que es faci.”

DECRET NÚMERO  2014/146
Atesa la necessitat de contractar, amb caràcter d’urgèn-
cia, personal que porti a terme el servei de conserge al
CEIP Ildefons Cerdà a causa de la jubilació forçosa del ti-
tular de la plaça. Atès que s’ha portat a terme una convo-
catòria [...] RESOLC:
Primer. Que es contracti, amb caràcter d’urgència, mit-
jançant contracte laboral temporal a temps complet, Marc
Agramunt Aguayo per portar a terme el servei de conser-
ge al CEIP Ildefons Cerdà.
Segon. Que el contracte sigui per a la realització de ser-
veis determinats i durarà del 2 de setembre de 2014 fins

a la resolució del concurs oposició que cobrirà la plaça
amb caràcter definitiu i la retribució serà de 1.258,36 €
mensuals bruts. L’horari de treball serà de 37,5 hores set-
manals prestades de dilluns a divendres. [...]”

DECRET NÚMERO  2014/149
Atès el projecte de Plans Locals d’Ocupació 2014 fi-
nançat per  la Diputació de Barcelona. Atès que s’ha por-
tat a terme una selecció pel departament de Promoció
econòmica a través del Servei d’Ocupació de Catalunya
[...] RESOLC:
Primer. Que es contracti, amb caràcter d'urgència, mit-
jançant contracte laboral temporal a temps complet, Joa-
na Tomàs Vilarrasa per a la realització del Projecte d’or-
ganització de la Fira de la tòfona 2014, com a dinamitza-
dora comercial.
Segon. El contracta és per a la realització de serveis de-
terminats i durarà del 2 de setembre de 2014 fins a l’1 de
març de 2015 i l’horari de treball serà de 37,5 hores set-
manals, de dilluns a divendres. La retribució serà de
1.172,09 € mensuals bruts, que es distribueix en els con-
ceptes salarials: salari base més pagues extres prorrate-
jades. [...].”

DECRET NÚMERO  2014/151
Atès que es discrepa de les objeccions que es detallen
seguidament:
Nom             Núm. factura data Import Data objecció
Fund. privada TAC OSONA

2042414 30/06/14    1.841,14    28/07/14
Fund. privada TAC OSONA

2042514 30/06/14 8.158,88    28/07/14
El Servei que s’ha prestat i que presta la Fundació priva-
da TAC Osona es porta a terme de forma correcta.

Nom Número factura data Import Data objecció
Informàtica Feu, S.L.

140762 30/06/14 363,00    28/07/14
Informàtica Feu, S.L.

140923 30/07/14 363,00    26/08/14

Així com la informatització de les escoles i el material, la
qual cosa es justifica pel fet que la Generalitat de Cata-
lunya no afronta la despesa i és, en opinió del que subs-
criu, un servei imprescindible.
[...] RESOLC:
Primer. Aixecar la suspensió de les objeccions, les quals
es detallen seguidament:
- Fundació privada TAC OSONA, factures número
2042414 i 2042514
- Informàtica Feu, SL, factures número 140.762 i 140.923
Segon. Aprovar la despesa referida amb càrrec a les par-
tides de despesa del Pressupost municipal 
Tercer. Que de la part dispositiva se’n doni compte al Ple
en la propera sessió que es faci.”

L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.

6. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS  
En aquest apartat es va parlar de: els resultats de l’em-
presa Electracomercial Centelles, SLU, el desplegament
de la fibra òptica, el solar situat al carrer de Sant Josep,
la piscina d’estiu, la pòlissa de responsabilitat civil de l’A-
juntament, la Font Grossa, la pàgina web de l’Ajuntament,
l’elaboració dels pressupostos, la Festa Major, la Moció
de suport del món local a la convocatòria de consulta so-
bre el futur polític de Catalunya el dia 9N. 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta. 
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Enguany es realitzarà la 7a fira de la tòfona, el 20 i 21 de desembre
(dissabte, de les 9 del matí fins a les 8 de la tarda i diumenge, de les 9
del matí fins a les 2 del migdia).  L’Ajuntament, organitzador de la fira
ofereix: 
1. un espai firal dinàmic i participatiu, on els visitants poden apren-

dre, tastar i comprar tòfona i divertir-se amb les activitats paral·les. El
públic de la fira pot veure, tastar i adquirir diverses varietats de tòfona
de diferents orígens, i aprendre a diferenciar-la. La mostra de parades
s’amplia a altres sectors vinculats amb la tòfona: formatges, iogurts,
olives, embotits, melmelades, licors i altres productes trufats.
2. Activitats gastronòmiques: la majoria d’actes de la fira són gra-

tuïts i de formació en directe com: tallers de cuina conduïts per dos
prestigiosos xefs, elaboració de piruletes de xocolata, maridatge de
productes de la terra tofonats acompanyats de cervesa amb tòfona i
un taller de cuina nadalenca. 
3. Activitats lúdiques: pensades per als grans i també diversió ga-

rantida pels infants amb tallers d’estampacions, de fanalets, arbres
dels desitjos, entre altres. La fira en un espai perquè tota la família en
pugui gaudir. 
Enguany es torna a realitzar el concurs de cuina de receptes amb

tòfona “Centelles, capital de la tòfona” 2014. Si voleu participar podeu
consultar les normes del concurs al blog on es penjaran les receptes:
centellescapitaldelatofona.wordpress.com. Pot enviar-se la recepta ori-
ginal amb tòfona negra al formulari de la web de l’Ajuntament:
www.centelles.cat o bé dipositar-la a les urnes que trobareu a l’Oficina
de Promoció Econòmica i el punt d’informació del mercat dels diumen-

ges. El concurs permet en-
viar fotos dels plats cuinats
amb tòfona i si voleu votar
la que més us agradi, tam-
bé optareu a un premi.
També es farà la segona
edició del concurs de gos-
sos tofoners, animals que
són claus per poder trobar
el preuat fong. Amb l’inici
de la Fira, diversos establi-
ments de Centelles oferiran
un menú amb tòfona i amb
la millor selecció de pro-
ductes de la zona. Dins la
iniciativa “Menja tòfona a
Centelles”, que es podrà
gaudir en dissabte i diu-
menge fins el 31 de gener,
en què es celebrarà el “Cau de Bruixes”.  A més de poder visitar la fira
es pot aprofitar per comprar als altres establiments comercials de la vi-
la i a les parades del mercat ja que el diumenge estan oberts per què
és el dia del mercat setmanal.

Per a més informació: 
Servei de Promoció Econòmica i Ocupació 
C/ Nou, 11  08540 Centelles T.: 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 consultar
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 Biblioteca,
on aquests poden trobar recomanacions de llibres, notícies, enquestes, guies de lectu-
ra, 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)

Informació Municipal 

Biblioteca de Centelles bcentelleslc

7a Fira de la Tòfona de Centelles, 
el diamant negre de la gastronomia

Punt Jove 
El PIPA

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

I TAMBÉ ET DONEM SUPORT PERA INSCRIURE’T AL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL, destinat a joves de 16 a 25 anys
en recerca de feina, que portin almenys un mes sense treballar i 3 mesos sense estudiar.
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Us desitja Bones Festes i Bon
Any Nou
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