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L’escola Ildefons Cerdà ja disposa de fibra òptica
L’arribada de la fibra òptica a l’escola Ildefons Cerdà de
l’avinguda Pere Barnils ha permès dotar el centre de les
següents prestacions:

d’una avaria el sistema de forma automàtica envia un avís
al responsable del manteniment.

• Tenir un sistema de telegestió de la instal·lació de calefacció que de forma remota i en tot moment permet visualitzar les temperatures de les aules, també es pot reprogramar l’engegada i la parada de la calefacció i en cas

ta.

• Poder llegir el comptador d’electricitat de forma remo-

El Portal de Centelles

• La connexió en xarxa dels ordinadors entre els dos edificis de l’escola.
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Resum de l’acta de la sessió ordinària núm. 9/2012
de l’Ajuntament 5-12-2012

El Portal de Centelles

Febrer 2013

Assistents: l’alcalde Miquel Arisa Coma, els regidors i el secretari que subscriu. Excusa l’assistència la regidora M. Assumpta Falgueras Marsal (APCEPM). El president obre la sessió i el secretari llegeix l’esborrany de l’acta
de la sessió anterior que s’aprova per majoria de més de dos terços.
1. APROVAR, SI ESCAU, EL PLA ESPECÍFIC MUNICIPAL FESTA DEL
PI DE CENTELLES
Els serveis tècnics del Consell Comarcal han elaborat el Pla específic municipal Festa del Pi de Centelles, manual d’actuació per a emergències en
àrees de pública concurrència. L'Ajuntament en Ple, per nou vots favorables
i tres abstencions (CiU i Esquerra-AM) dels tretze membres que formen la
corporació municipal, va adoptar: Primer. Aprovar inicialment el Pla específic municipal Festa del Pi de Centelles, manual d’actuació per a emergències en àrees de pública concurrència.
Segon. Exposar-lo al públic mitjançant anunci al BOP, al DOGC i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament de Centelles, durant 30 dies hàbils als efectes
que es pugui examinar i formular, per part de les persones interessades, les
al·legacions que calgui.
Tercer. En el supòsit que no es presentin al·legacions durant l’exposició pública, s’entendrà definitivament elevat l’acord d’aprovació inicial.
Quart. Comunicar l’acord als serveis territorials del Departament d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat per a l’homologació
del Pla per a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
2. APROVAR, SI ESCAU, INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ART.
13.3 DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE SOROLL I VIBRACIONS
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del 27-9-2012, va aprovar definitivament l’Ordenança municipal reguladora del soroll i de les vibracions i el
mapa de capacitat acústica del municipi. El Gremi provincial de tallers de reparació d’automòbils de Barcelona i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat van acordar modificar l’art. 13.3 de l’Ordenança, en el
sentit de retirar dels models confeccionats l’obligació dels tallers de treballar
amb portes i finestres tancades i d’instal·lar ventilació forçada i amb les mesures esmorteïdores pertinents per tal de no superar els valors límit establerts.
L’Ajuntament en Ple, per nou vots favorables, dos vots en contra (CiU) i una
abstenció (Esquerra-AM) dels tretze membres que formen la corporació municipal, va adoptar:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’art. 13.3 de l’Ordenança municipal reguladora del soroll i de les vibracions, la qual queda redactada conforme a l’últim model d’Ordenança del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.
Segon. Sotmetre els acords a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al BOP, al DOGC,
a un mitjà de comunicació escrita diària; al tauler d’edictes i a la pàgina web
de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des
de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades.
Tercer. El Ple resoldrà les al·legacions formulades i, si s’escau, procedirà a
l’aprovació definitiva en el termini de tres mesos a comptar des de l’acord
d’aprovació inicial.
Quart. Disposar que si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el termini d’informació pública, s’entendrà definitivament elevat
l’acord corresponent a l’aprovació inicial.
Cinquè. Publicar la modificació de l’Ordenança al BOP, al tauler d’anuncis
de l’Ajuntament i al DOGC la referència del BOP en què aparegui la publicació esmentada anteriorment.
3. APROVAR, SI ESCAU, EL BLOQUEIG (CRÈDIT NO DISPONIBLE) DE
LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE NADAL DELS FUNCIONARIS I DEL
PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT, DE L’ORGANISME AUTÒ2 NOM RESIDENCIA SANT GABRIEL, DE LES EMPRESES ELECTRACO-

MERCIAL, SLU I ELECTRADISTRIBUCIÓ, SLU I DE LES ESCOLES
BRESSOL I DE MÚSICA MUNICIPALS
D’acord amb el que disposa l’apartat 4 de l’art. 2 del Reial decret llei
20/2012, que estableix que les quantitats derivades de la paga extraordinària i de les pagues addicionals equivalents es destinaran en exercicis futurs
a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurances
col·lectives que incloguin la cobertura de la contingència de la jubilació,
d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i en el termes que es determinen en les lleis
pressupostàries. L'Ajuntament en Ple, per onze vots favorables (per imperatiu legal) i un vot en contra (Esquerra-AM) dels tretze membres que formen
la corporació municipal, va adoptar:
Primer. Bloquejar els crèdits que corresponen a la paga extraordinària de
Nadal dels funcionaris i del personal laboral al servei de l’Ajuntament i de
l’Organisme autònom residència Sant Gabriel, mitjançant la declaració de
crèdit no disponible de conformitat amb el que disposa l’art. 33 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril.
Segon. L’adopció de l’acord anterior produirà en les liquidacions dels pressupostos de l’Ajuntament i de l’Organisme autònom residència Sant Gabriel,
exercici 2012, un menor dèficit o un major superàvit del previst inicialment
segons el sistema Europeu de comptes.
En el supòsit de superàvit, per aplicació de l’art. 32 de la Llei orgànica
2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el seu import es
destinarà a reduir l’endeutament net.
Tercer. La declaració de no disponibilitat de crèdit, així com la reposició a
disponible, correspon al Ple de l’Ajuntament i es destinarà en futurs exercicis a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurances
que incloguin la cobertura de contingència de jubilació quan ho permeti el
compliment dels objectius previstos a la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera i així es prevegi en la Llei dels pressupostos generals de l’Estat.
Quart. Desestimar les sol·licituds del personal al servei de la corporació en
les quals demanaven que se’ls abonés la part proporcional de la paga extraordinària en tos els conceptes generats abans de l’entrada en vigor del Reial
decret llei 20/2012, de 13 de juliol, sense perjudici que en el seu moment siguin estimades si el Ministeri d’Hisenda valida la possibilitat del prorrateig de
la paga extraordinària dels dies compresos entre l’1 de juny al 14-7-2012.
Cinquè. S’actuarà de la mateixa manera respecte al personal laboral adscrit
a l’Organisme autònom residència Sant Gabriel, al de les empreses Electradistribució, SLU i Electracomercial, SLU i al de les guarderies i l’escola de
música municipals.
4. APROVAR, SI ESCAU, LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS
I DRETS A 31-12-2011
Atès que és preceptiva la rectificació anual de l’Inventari de Béns, redactada
pel secretari, que ha de reflectir les altes i les baixes produïdes durant l’últim
exercici econòmic. L’Ajuntament en Ple, va adoptar:
Primer. Aprovar la rectificació de l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament
referit al 31-12-2011 per un import de 27.545.727,39 € al incorporar les altes produïdes durant l’exercici per un import de 449.851,20 € i deduir les
baixes produïdes durant l’exercici, per un import de 3.460,13 €.
Segon. Que una còpia de la rectificació de l’Inventari, autoritzada pel secretari i amb el vistiplau del president, es remeti al Departament de Governació
en compliment de l’art. 105.3 del Reglament de patrimoni d’ens locals de
Catalunya.
5. APROVAR, SI ESCAU, EL TEXT REFÓS DELS ESTATUTS DE LA
FUNDACIÓ PRIVADA OSONA FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT I
MODIFICAR-NE ELS ESTATUTS
El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària, del 28-1-2002, va aprovar
la constitució de la Fundació Privada Osona Formació i Desenvolupament,
incorporant-se com a patró fundador l’Ajuntament de Centelles conjunta-
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nistració especial, a efectes del 31-10-2012. [...]
Quart. Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona interessada per al
seu coneixement i als efectes que calgui.”
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.
“DECRET NÚMERO 2012/169
Miquel Arisa Coma, alcalde president de l’Ajuntament de Centelles.
Atesa la necessitat de reorganitzar el Servei de la policia local després de la
destitució del càrrec de coordinador del Servei amb efectes de 31 d’octubre
de 2012. [...] La persona destituïda necessita pel seu treball una ubicació
que permeti millorar el Servei que presta, així com el seu propi rendiment.
L’equipament educatiu CEIP Ildefons Cerdà ubicat al municipi, necessita, a
més d’un simple conserge, les funcions de vigilància de l’edifici, pròpies del
funcionari que es proposa traslladar. [...] Les administracions públiques podran traslladar els funcionaris, per necessitat del servei, a unitats o departaments o organismes públics diferents als del seu destí [...]. Per tot això, Resolc:
Primer. Destinar Lluís Lafuente Brández funcionari del Servei de policia local a l’equipament educatiu CEIP Ildefons Cerdà, concretament al lloc de
treball de vigilant de l’equipament referit. [...]
Segon. Canviar el destí actual de Ramon Riera Ventura, que actualment
porta a terme el Servei de suport en les tasques de consergeria al CEIP Ildefons Cerdà, i destinar-lo a l’escola pública Xoriguer amb les funcions de
conserge.
Tercer. Canviar el destí actual de Joan Lluís Matas Tor, actualment conserge de l’escola pública Xoriguer i destinar-lo al Servei d’auxiliar de policia local de l’Ajuntament.
Quart. Els canvis de destí referits tindran efecte a partir del 12-11-2012.
Cinquè. Notificar la part dispositiva de l’acord a les persones interessades
per al seu coneixement i als efectes que calgui.
Sisè. Notificar a la direcció dels centres educatius els canvis produïts per al
seu coneixement i als efectes pertinents.”
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.
DECRET NÚMERO 2012/173
Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 167, de 26-10-2012, pel qual es va destituir
del càrrec de coordinador de la policia local [...]. Per tot això, RESOLC.
Primer. Incoar expedient disciplinari a Lluís Lafuente Brández, funcionari de
l’Ajuntament, adscrit al Servei d’auxiliar de policia local, categoria grup E,
per tal de determinar la veracitat i l’abast dels fets ocorreguts susceptibles
de constituir una falta administrativa de caràcter no lleu, i les possibles responsabilitat en què hagi pogut incórrer.
Segon. Nomenar instructor de l’expedient disciplinari als funcionari de carrera adscrits als Serveis tècnics de la corporació.
Tercer. Notificar la part dispositiva dels acords [...] als efectes que calgui.“
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.
DECRET NÚMERO 2012/174
Miquel Arisa Coma, alcalde president de l’Ajuntament de Centelles.
És necessari portà a terme una nova reorganització de treballs per a la millora del Servei de la policia local de l’Ajuntament. Atesa la proposta formulada al funcionari interí Joan Lluís Matas Tor per a un possible destí dins la
nova reorganització referida. Atesa la negativa del funcionari interí a la seva nova ubicació dins el Servei de la policia local de l’Ajuntament. Atès que
l’esmentada reestructuració implica la modificació i la suspensió de les tasques inicialment assignades. Segons l’informe del secretari i d’acord amb el
Reglament de personal al servei de les entitats locals. Per tot això, RESOLC:
Primer. Cessar al funcionari interí [...] per raons de caràcter organitzatiu que
impliquen la modificació i suspensió de les tasques que inicialment se li van
assignar.
Segon. El cessament serà efectiu el 14-11-2012, causant la baixa a la Seguretat Social.
Tercer. Notificar la part dispositiva dels acords [...] als efectes que calgui.”
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta
3
acta.
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ment amb els ajuntaments de Balenyà i Tona. L'Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, va adoptar:
Primer. Aprovar el Text refós dels Estatuts de la Fundació Privada Osona
Formació i Desenvolupament que modifica els Estatuts aprovats el 28 de
gener i 6 de juny de 2002.
Segon. Comunicar la part dispositiva dels acords als ajuntament de Balenyà
i Tona com a patrons fundadors, perquè adoptin els acords pertinents per
modificar aquests Estatuts.
Tercer. Que els acords de modificació dels Estatuts de la Fundació Privada
Osona Formació i Desenvolupament siguin elevats a escriptura pública i
posteriorment es continuï el tràmit d’inscripció al Registre de Fundacions.
6. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE CENTELLES I L’ASSEMBLEA DE CREU ROJA A
OSONA PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES I ACTIVITATS
DE CARÀCTER SOCIAL
Segons el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Centelles i l’Assemblea de la Creu Roja a Osona per al desenvolupament de projectes i
activitats de caràcter social, de 19-9-2011. L’Ajuntament en Ple, per majoria
de més de dos terços, va adoptar:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Centelles
i l’Assemblea de la Creu Roja a Osona per al desenvolupament de projectes i activitats de caràcter social, de 19-9-2011.
Segon. Facultar a l’alcalde per a la signatura de tota la documentació que
sigui necessària.
Tercer. Notificar la part dispositiva de l’acord a l’interessat per al seu coneixement i als efectes que calgui.
7. RATIFICAR LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI
PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS
Vista la Modificació dels Estatuts del Consorci per a la Defensa de la Conca
del riu Besòs, segons acord de Junta general de 28 de febrer ratificada el 37-2012. Es proposen un seguit de modificacions en la línia de: l’actualització
de dades amb les successives incorporacions, eixamplar els àmbits d’actuació, millorar l’eficiència i detallar, en allò possible, les competències dels
diferents òrgans. L’Ajuntament en Ple, va adoptar:
Primer. Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Defensa
de la Conca del riu Besòs, segons acord de Junta general de 28 de febrer
ratificada el 3 de juliol de 2012.
Segon. Facultar a l’alcalde per a la signatura de tota la documentació que
sigui necessària.
Tercer. Notificar la part dispositiva de l’acord al Consorci per a la Defensa
de la Conca del riu Besòs.
8. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚM. 167, 169,
173 I 174 DE L’ANY 2012
L’alcalde assenyala al secretari que llegeixi el Decret de l’Alcaldia núm. 167
de l’any 2012, cosa que fa tot seguit:
“DECRET NÚMERO 2012/167
Miquel Arisa Coma, alcalde president de l’Ajuntament de Centelles.
Atès que des del nomenament del coordinador de la policia Local del funcionari Lluís Lafuente Brández per resolució de l’Alcaldia núm. 253/2007, de
20 de novembre, el Servei de la policia local no ha estat plenament satisfactori pel municipi. [...]
El Servei de la policia local ha d’estar dirigit al veïnat, donar-los la informació que requereixen o bé orientar-los per poder obtenir-la mitjançant altres
serveis que presta la corporació. Per tal d’aconseguir-ho, és precís un canvi
en el Servei i de l’actual coordinador per millorar el rendiment, realitzar amb
eficàcia les funcions atribuïdes i procedir a una reorganització del funcionament i del Servei de policia local.
Per tot això, el Servei de policia local (auxiliars) dependrà i serà dirigit pel
regidor adjunt a l’Alcaldia, Antoni Castells Preseguer, que serà el cap de
personal per delegació. [...]
En atenció a la competència que m’atribueixen la Llei de les bases de règim
local [...]. RESOLC
Primer. Cessar del càrrec de coordinador de la policia local al funcionari
Lluís Lafuente Brández, en la categoria de vigilant, grup E, escala d’admi-
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De dilluns a dijous de 5h a 8h. Divendres de 10 a 13h i

LA PLANIFICACIÓ DEL PROCÉS
EMPRENEDOR
En el món de l’emprenedoria, la
planificació és inevitable. A més és un
requisit bàsic si per crear la pròpia empresa es necessita finançament aliè,
ja que les entitats financeres demanen
un pla d’empresa que sintetitzi i justifiqui la seva futura viabilitat.
Hem d’aclarir que la planificació
no garanteix l’èxit del projecte, encara que sí que ajuda a obtenir-lo.
Etapes del procés de planificació
Tot procés de planificació consta de
5 etapes:
- Establir els objectius: han de ser
realistes i assolibles.
- Buscar i obtenir la informació: sobre l’oportunitat, el mercat i els recursos.
- Avaluar les alternatives: anàlisi de
la repercussió en costos i beneficis.
- Preparar el pla en un document
escrit: el pla d’empresa.
- Desenvolupar el programa de treball en el temps.
La planificació de la posada en
marxa d’una nova empresa / un nou
projecte.
Concretament, són 4 etapes:
a) Gestació de la idea: els empresaris plantegen les idees empresarials, els objectius, el sector d’activitat i
les característiques que tindrà el producte o servei.
b) Creació de l’empresa o el projecte: és l’etapa més llarga del procés
de planificació, inclou la realització
d’activitats tan diverses com l’anàlisi
de la idea i de l’oportunitat del negoci, la cerca dels suports necessaris

per dur-la a terme i l’elaboració d’un
esbós escrit (pla d’empresa). A més el
desenvolupament dels tràmits necessaris per a la creació formal i legal de
l’empresa i l’elecció prèvia de la forma
jurídica.
c) La fase de llançament i obertura del negoci: marca l’inici de l’activitat empresarial. La creació de l’equip
necessari, l’organització dels mitjans
de producció.
d) La consolidació: Etapa que es
culmina la posada en marxa de l’empresa. Planifica el futur de les empreses.
Conclusions
Independentment, d’on es desenvolupi l’activitat emprenedora, el procés sempre es troba integrat en tres
elements clau: l’oportunitat de negoci,
els recursos necessaris per explotar-la
i les persones (emprenedor o equip
promotor).
La planificació apropiada per dur a
terme aquest procés suposa la delimitació d’objectius previs, la cerca i anàlisi de la informació, l’avaluació d’alternatives, la preparació del pla en un document escrit (pla d’empresa) i la seva
programació en el temps.
Quan el procés emprenedor està
orientat a la posada en marxa de l’empresa, la seva planificació adequada
implica haver passat per un període
previ de gestació de la idea, i per un
període posterior de llançament i consolidació.
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
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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.
Actualment, 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 lectura, etc.
• demusicaicinema.blogspot.com: bloc que us permet conèixer les últi-

de 5h a 7h. C/ Jesús, 25
pij.centelles@diba.cat www.centelles.cat/elpipa
Tel. 93 881 23 23

Jove, busques feina?

Al PIPA donem suport a teva recerca de feina amb:
- Recull d’ofertes de feina setmanals publicades
en diferents mitjans
- Informació dels cursos de formació ocupacional
- Cursos de formació en el lleure intensius de
setmana santa. Inscripcions al PIPA
o Director/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil a
Centelles
o Monitor/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil a
Hostalets
- Borsa de classes particulars per a estudiants
universitaris
- Joves per l’ocupació. Per a joves entre 16 i 25
anys, amb o sense graduat: Formació i pràctiques
en un àmbit professional concret. Preinscripcions al
PIPA fins el 15 de febrer.
Assessoria d’estudis i professions

Preinscripcions a la Formació Professional, Batxillerat, Graduat, a les proves per a l’obtenció de certificat de nivell intermedi en idiomes... Properament
s’obrirà el termini de preinscripcions. Al PIPA
t’orientem per escollir el millor itinerari formatiu.
Activitats joves

Bus nit per tornar del Carnaval de Terra Endins de
Torelló. Nit del dissabte 9 al diumenge 10 de febrer
a les 4 de la matinada. Places limitades. Inscripcions al PIPA del 24 de gener al 7 de febrer (cost: 3
€). Cal autorització pels menors d’edat. El servei de
bus nit el poden utilitzar exclusivament joves a partir dels 16 anys.
Viatgeteca de Setmana Santa

Prepara el teu viatge de la forma que més t’agradi:
- Informació de rutes i llocs per visitar de Catalunya
i de diferents països.
- Plànols, guies d’allotjaments, guies de diferents
països.
- Carnets internacionals (d’alberguista, d’estudiant,
de professor, etc.).

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)
mes 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 tracta 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 Municipals de la Diputació de Barcelona.
• I, a més:
Biblioteca de Centelles
bcentelleslc
Esperem que gaudiu de la visita a aquestes finestres obertes a l’hiperespai!

