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Núm. 235

Ajuntament de Centelles

Informació Municipal

Arranjament de les voreres del carrer Sant Josep

Febrer 2015

nou (base de solera de formigó i acabat de panots iguals als
que hi ha), així com la substitució dels diferents trams del clavegueram que estan trencats i la connexió dels embornals.
Al mateix temps l’Electradistribució, SLU, que porta el
manteniment de l’enllumenat, aprofita els trams on s’actua
per adequar-los a les noves normatives vigents.

El Portal de Centelles

A partir de gestions realitzades amb la Diputació de Barcelona es va poder aconseguir una subvenció per l’arranjament
de les voreres del carrer de Sant Josep, inclosa dins de les
Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015” per un import de 55.239,15 euros, IVA inclòs.
La subvenció va venir determinada per fer tot el paviment
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Resum de l’acta de la sessió ordinària núm. 10/2014
27 de novembre de 2014

Assistents: Miquel Arisa Coma, alcalde president; els regidors/es i
Josep Lluís Bergés Collado, secretari general.

Excusa l’assistència: Ana Maria Chávez Calm. 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, LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI
DE BÉNS I DRETS DE L’AJUNTAMENT A 31 DE DESEMBRE
DE 2013
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. D’acord amb els art. del
100 al 118 del Reglament del patrimoni d’ens locals de Catalunya
[...]. Atès el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Gestió i Serveis generals de 26 de setembre de 2014. L’Ajuntament en
Ple, per majoria de més de dos terços (deu vots favorables i dos
vots en contra (CiU) dels tretze membres que formen la corporació
municipal, va adoptar:
Primer. Aprovar la rectificació de l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament referit al 31-12-2013 per un import de vint-i-vuit milions
set-cents cinquanta-quatre mil tres-cents seixanta-un euros amb
setze cèntims (28.754.361,16 €) a l’incorporar les altes produïdes
durant l’exercici per un import de cent noranta-vuit mil cinc-cents
noranta-sis euros amb vuitanta-vuit cèntims (198.596,88 €) i deduir les baixes produïdes durant l’exercici, per un import de sis mil
set-cents seixanta-dos euros amb setanta cèntims (6.762,70 €).

El Portal de Centelles
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Segon. Que una còpia de la rectificació de l’Inventari, autoritzada
pel secretari i amb el vist-i-plau del president, es remeti al Departament de Governació en compliment de l’art. 105.3 del Reglament
de patrimoni d’ens locals de Catalunya.
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2. APROVAR, SI ESCAU, LA CESSIÓ GRATUÏTA D’UNS IMMOBLES PROPIETAT DE LA FUNDACIÓ CENTELLENCA D’AJUDES A LA FUNDACIÓ PÚBLICA LOCAL RESIDÈNCIA SANT
GABRIEL
Atès que la Junta del Patronat de la Fundació Centellenca d’Ajudes en sessió del 20 de març de 2014 va aprovar cedir a la Fundació pública local residència Sant Gabriel de Centelles els immobles
de la seva propietat amb els drets i obligacions inherents. [...]
Atès que els organismes autònoms tenen capacitat jurídica per adquirir i posseir béns de tota classe d’acord amb l’art. 2 de la modificació dels Estatuts de la Fundació pública local residència Sant
Gabriel. [...] L’adquisició de béns a títol gratuït no està subjecte a
cap restricció. No obstant això, si l’adquisició comporta l’assumpció
d’una condició (renda vitalícia), càrrega o gravamen onerós, tan
sols es poden acceptar els béns quan el seu valor n’és superior, la
qual cosa s’ha de determinar mitjançant una taxació pericial i
aquesta ha de constar a l’expedient conjuntament amb l’informe
del secretari de l’ens local.
Atès que els serveis tècnics han emès un informe on valoren les
finques objecte de donació, de juny de 2014, en el qual es pot observar que el valor dels béns és superior a les càrregues que hi recauen a sobre (renda vitalícia a favor de Jesús Navarro Puyuelo i
Natividad Lardies Campo i dos arrendaments).
Al ser el béns immobles cedits a títol lucratiu es fa necessari que
s’elevin a escriptura pública. Vista la certificació emesa pel Registre de la Propietat de Vic-3. Segons la valoració de les finques portada a terme per l’arquitecta municipal, de data juny de 2014. Segons l’informe del secretari, de data 11 de novembre de 2014, en
el qual s’exposa la normativa aplicable, en concret:
- Article 206.1 i 2 del text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

- Article 31 del Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 366/1988, de 17 d’octubre.
- Article 204.3 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat

per Decret 179/1995, de 13 de juny.

- Article 2 dels Estatuts de la fundació pública local residència Sant
Gabriel, article 2n.

- Disposició addicional 2n. del text refós de la Llei de contractes
del sector públic, aprovada pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre.
Atès que el Consell rector de la residència, en sessió del dia 18 de
novembre de 2014, va acordar, per majoria simple, acceptar la
cessió gratuïta esmentada. Atès el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Gestió i Serveis generals, de data 20 de novembre de 2014.
Josep Lluís Bergés Collado, secretari de l’Ajuntament, sol·licita la
paraula. Indica que només es disposa d’aquest béns immobles objecte de cessió i que la idea és la de vendre’ls.
El secretari intervé de nou i li respon que aquests tres immobles
seran els únics propietat de la residència i que es poden posar a la
venda tinguin o no tinguin càrregues.

L’Ajuntament el Ple, per majoria de més de dos terços, va adoptar
els següents acords:

Primer. Aprovar la cessió gratuïta de la Fundació Centellenca d’Ajudes amb les condicions esmentades pel que fa als immobles que
a continuació es detallen:

Descripció dels immobles:
Finca 1: Un habitatge al carrer de l’Hospital, 34, 1r, 1a. Inscripció
al Registre de la Propietat de Vic: número 3402, foli 84, Tom 1521,
llibre 81.
Drets i obligacions inherents: La finca està arrendada pel termini
de cinc anys, segons contracte subscrit de 12 de març de 2012.
Renda vitalícia mensual i cost d’estància vitalícia a la residència
Sant Gabriel.
Finca 2: Un habitatge al carrer d’Aiguafreda, 13, escala A, baixos,
1a
Inscripció al Registre de la Propietat de Vic: número 2449, foli 224,
Tom 1987, llibre 112. Drets i obligacions inherents: La finca està
arrendada, segons contracte subscrit el dia 1 de juny de 2006.

Finca 3: Una parcel·la al carrer de la Mare de Déu del Pilar, s/n.
Finca número 2234, foli 14, tom 2093, llibre 121

Segon. La Transmissió de les finques objecte de cessió a la Fundació pública residència Sant Gabriel s’entendrà en ple domini i
amb les condicions esmentades.

Tercer. Una vegada l’Ajuntament aprovi els béns objecte de cessió
s’elevarà a escriptura pública i s’inscriurà al registre de la Propietat
de Vic, amb la referència de l’Ajuntament de Centelles ens local
del qual depenen.

3. DONAR COMPTE DE L’ACORD DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT MERCANTIL ELECTRACOMERCIAL
CENTELLES, SLU, EN SESSIÓ DEL 27 D’OCTUBRE DE 2014,
SOBRE LA PROPOSTA DE LA PRESIDÈNCIA DE PROCEDIR A
PORTAR A TERME EL CANVI DE PROVEÏDOR D’ENERGIA
ELÈCTRICA, AMB EFECTES A PARTIR DE L’1 DE GENER DE
2015
Vista la proposta del president de la companyia per canviar de proveïdor d’energia elèctrica, que fins a dia d’avui portava a terme
ENDESA, per l’empresa Unión Electro Industrial, SLU, filial (100%)
de la Cooperativa Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís de
Crevillent.
Atès que durant els mesos de gener a agost d’aquest any s’ha elaborat per l’empresa Esblada Markets un estudi mensual, dirigit a la
possible obtenció d’un estalvi mitjançant la compra per part de
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l’empresa Electracomercial Centelles, SLU, d’energia directament al mercat, a un preu òptim, resultant un valor diferencial
de 300.000,00 euros (estalvi mig mensual de 37.000,00 euros).
Atès que la proposta esmentada indica que se li hauria de
restar un 15%, ja que no totes les compres serien a un preu
òptim. Així, com la pròpia retribució del nou proveïdor d’energia elèctrica.
El Consell d’Administració de l’Electracomercial Centelles,
SLU, pel quòrum d’unanimitat, la qual cosa suposa el vot a favor del president Miquel Arisa Coma i dels vocals Josep Paré
Aregall, Josep Arisa Argemí, Miquel Garcés Nadeu i Antoni
Castells Presseguer, va adoptar:

Primer. Aprovar la proposta de la presidència i procedir a portar a terme el canvi de proveïdor d’energia elèctrica, contractant els serveis de l’empresa Unión Electro Industrial, SLU, filial de la Cooperativa Eléctrica Benéfica San Francisco de
Asís de Crivilent, amb efectes a partir de l’1 de gener de 2015.
Segon. Donar compte dels acords a la Junta general de l’empresa Electracomercial Centelles, SLU (el Ple de l’Ajuntament
actua com a tal).
Tercer. Facultar a Miquel Arisa Coma, president de l’empresa,
per signar els contractes, així com tota la documentació que
sigui necessària per fer efectius els acords esmentats.”
[...] L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.

4. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 180 DE L’ANY 2014
L’alcalde assenyala al secretari que llegeixi el Decret de l’Alcaldia número 180 de l’any 2014, cosa que fa tot seguit
DECRET NÚMERO 2014/180

Miquel Arisa Coma, alcalde president de l’Ajuntament de Centelles.
Atès que es discrepa de les objeccions de les factures de les
obres de reparació a la Capella de Jesús, que es detallen seguidament:
Nom
Núm. factura
Data
Import
Data d’objecció
J.Musach Llavina 1169 24/02/2014 6.707,81
2/04/2014
C. Riera Camps, SCP 19 02/04/2014 4.745,19 2/04/2014

Atès que malgrat que l’edifici no és propietat de l’Ajuntament
fa molts anys que té un ús públic com a sala d’exposicions i
per actes municipals, i que els treballs s’han portat a terme
correctament.

D’acord amb l’article 218 del text refós del Reial decret
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLHL), i segons la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local
(LLRSAL).
Per tot això, RESOLC:
Primer. Aixecar la suspensió de les objeccions, les quals es
detallen:
- Factura número 1.169, a nom de Joan Musach Llavina, per
import de 6.707,81 euros.
- Factura número 19/2014, a nom de C. Riera Camps, SCP,
per import de 4.745,19 euros.
Segon. Aprovar la despesa referida amb càrrec a la partida de
despesa 920.00-212.00 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.
5. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS

Entre d’altres temes es parla de: moció per la transparència,
instal·lació d’una gasolinera, construcció d’un mur i proximitat
d’aquesta instal·lació a una zona industrial i una escola. Tema
del voluntariat, actes digitals per estalviar paper, temperatura
alta al concert de Santa Cecília, renovació dels contenidors
d’escombraries, soroll dels establiments amb taules i cadires
al carrer, degoter a la piscina coberta, estat del cementiri, neteja i tancament del solar del carrer Sant Josep, call center
que es trasllada a un altre municipi, consulta Actes de Govern.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc l’acta.

Oficina d’objectes perduts a la Policia Local

La Policia Local en fa un registre dels objectes i se’ls posa
una bossa, un número de precinte i s’arxiven. Passats sis
mesos, si no apareix el propietari, les persones que han
portat l’objecte el poden reclamar, sempre i quan aquests
objectes no siguin de caràcter totalment personals com
són la documentació, claus o telefonia.

És molt important que quan es perd algun objecte o bé es
pateix un robatori al carrer o a algun equipament públic es
faci saber a la Policia Municipal ja que així es pot millorar
el servei i millorar el temps de recuperació dels objectes
perduts i/o sostrets.

El Portal de Centelles

En aquesta oficina hi ha, entre d’altres: claus, documentació diversa, telèfons mòbils, rellotges, motxilles o joies; entre d’altres objectes com es pot veure a la fotografia adjunta.
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L’Ajuntament de Centelles té, a la seu de la Policia Local,
un departament d’objectes perduts en el qual es registren
tots aquells objectes, de caire personal i intransferible, que
o bé troben els mateixos agents o bé porten els veïns i veïnes del poble i que han trobat al carrer o bé a alguna instal·lació pública.
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Punt Jove
El PIPA

Programa formatiu comarcal
per a persones emprenedores
i per a empreses

Des de l’Ajuntament de Centelles conjuntament amb les altres oficines de promoció econòmica de la comarca d’Osona (Ajuntament de
Manlleu, Ajuntament de Roda, Ajuntament de les Masies de Voltregà,
Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Vic, Consorci
del Lluçanès, Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, Creacció i la
Mancomunitat La Plana) estem preparant per segon any consecutiu,
un programa formatiu comarcal de 30 accions formatives dirigit tant a
les persones emprenedores com a les empreses del territori pel que fa
a diferents àrees (màrqueting, fiscal, econòmic, innovació en aspectes
digitals, la venda a través d’internet, ...).
Les sessions s’iniciaran a finals del mes de febrer amb la sessió
inaugural i finalitzarà el mes de novembre del 2015.
En aquests moments s’està tancant la programació i tot seguit es
farà la difusió corresponent de les accions formatives.
Per a més informació:
Servei de Promoció Econòmica i Ocupació
C/ Nou, 11 08540 Centelles
Telèfon: 93 881 12 57

Compra al comerç i aconsegueix
el Joc de Centelles

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
Bus Nit per tornar del Carnaval de
Torelló a Centelles

Hora de sortida: 4 de la matinada (nit de
dissabte 14 a diumenge 15 de febrer)
Places limitades. L’aportació per utilitzar el
Servei és de 3 euros
El Bus Nit el poden utilitzar joves majors
de 16 anys, pels menors de 18 anys cal
aportar l’autorització familiar.
Inscripcions fins el 12 de febrer

Oportunitats de treball a l’estranger
Sessió informativa per a joves
A càrrec de l’Oficina Jove d’Osona
18 març a les 5 al PIPA
Gratuït. Inscripcions al PIPA

L’Ajuntament de Centelles continua amb la campanya comercial
“compra al comerç del poble i aconsegueix el joc de Centelles”.
La campanya consisteix en comprar a 25 establiments del municipi i
lliurant els tiquets en el servei de promoció econòmica (C/Nou,11) es
podrà recollir la caixa amb el joc.
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L’objectiu de la campanya és doble:
- Donar a conèixer la Màgia de Centelles a través de la seva història, el patrimoni natural i cultural, la diversitat i vitalitat econòmica, lúdica i social del municipi.
- Fomentar el consum i les compres en els comerços i serveis de la
població.

Biblioteca Municipal La Cooperativa

El Portal de Centelles

LA BIBLIOTECA A INTERNET: OBERTA 365 DIES A L’ANY, LES 24 HORES
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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 lectura, etc.

Per més informació a la web de l’Ajuntament www.centelles.cat
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)

• 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 de Centelles

bcentelleslc

