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S’amplia la xarxa de fibra òptica
A finals de desembre es va acabar d’estendre la fibra òptica
des de l’Ajuntament fins a l’escola Ildefons Cerdà. Aquesta connexió es suma a les ja operatives de la Casa de Cultura, l’Institut Pere Barnils, el Casal Francesc Macià i l’Oficina de Promoció Econòmica.

L’Electra també ha unit entre si amb fibra òptica algunes de
les estacions transformadores de la trama urbana. A principis
d’any es realitzarà un pilot de lectura digital dels comptadors. A
mitjà termini s’estendrà la fibra a les 68 estacions transformadores urbanes donat que la major part de les canalitzacions soterrades estan executades. Un cop estesa la fibra a totes les ET
urbanes, s’implantaran els serveis següents: el control de l’enllumenat públic, la videovigilància de les ET i la lectura digitalitzada dels comptadors elèctrics que la Comissió general d’energia hagi autoritzat. Paral·lelament, s’estendrà la fibra fins al magatzem de l’Electra de la Gavarra i fins a la subestació de Banyeres.
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En el decurs del 2011, aprofitant les canalitzacions existents,
s’estendrà amb facilitat la fibra fins a la Biblioteca, la Residència Sant Gabriel i el CAP. Això permetrà la implantació d’un servei compartit de veu i dades IP. Aquestes connexions tindran

una estesa de més de 3 km de fibra, cosa que comporta un millor servei al ciutadà i una reducció de les despeses al poder
centralitzar els serveis de telecomunicacions en un sol punt.
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Ens els darrers anys hem elaborat un projecte molt ambiciós
entorn de la implantació de la fibra òptica. Com a primeres actuacions s’està executant la xarxa corporativa que unirà tots els
equipaments municipals i la xarxa de gestió de l’Electra. També
s’està preparant i configurant una xarxa FTTH que a mitjà termini pugui donar servei a les empreses i als ciutadans que així
ho desitgin. Amb aquest objectiu s’està treballant per tal que
l’operador neutre depenent de la Generalitat arribi fins a Centelles a través de les canalitzacions existents de la C17. Paral·lelament hi ha contactes amb l’empresa Orange per la possibilitat
de connectar-nos-hi a través de les fibres que transcorren per
les vies de tren de l’ADIF.
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Resum de l’acta de la sessió extraordinària (18-11-2010)
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
extraordinària de primera convocatòria. Hi assisteixen els regidors i el secretari que subscriu Josep Lluís Bergés Collado.
El president declara oberta vàlidament la sessió i el secretari
llegeix l’esborrany de l’acta anterior que s’aprova per unanimitat.
1. APROVAR, SI S’ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA,
MITJANÇANT EL PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT, DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA
DE CATALUNYA
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 9 de setembre de 2010, va aprovar el Plec de clàusules administratives
particulars i la convocatòria, mitjançant un procediment negociat amb publicitat, per a l’adjudicació de l’obra denominada
Urbanització de la plaça de Catalunya. El dia 4 de novembre
de 2010 la mesa de contractació pública va portar a terme
l’obertura de les pliques presentades i, abans de fer la proposta d’adjudicació, va passar tota la documentació als serveis tècnics de la corporació perquè n’emetessin un informe, i
es va iniciar la negociació dels aspectes tècnics i econòmics
de les ofertes presentades, segons el Plec de clàusules aprovat. La mesa de contractació, reunida el dia 12 de novembre
de 2010, davant la proposta presentada d’acord amb l’informe
tècnic de la mateixa data i de les negociacions portades a terme, proposa a l’òrgan competent de contractació adjudicar
definitivament l’obra a l’empresa Piedra Natural Leiro, SA, per
haver ofert la proposta més avantatjosa en el seu conjunt:

Motivació de l’adjudicació
puntuació
Menor preu ofert
45
Menor termini d’execució de les obres
10
Millor qualitat dels materials oferts
20
Millora de les condicions estètiques i funcionals
10,73
Atesa la utilitat pública de l’obra, la tramitació de l’expedient
de contractació es constata motivació suficient, l’empresa licitadora seleccionada acredita la presentació de la documentació a què es refereix la normativa i atès el dictamen de la Comissió Informativa l'Ajuntament en Ple, per onze vots favorables i dos vots en contra (CiU) dels tretze membres que formen la corporació municipal, va adoptar els acords següents:
Primer. Adjudicar definitivament, mitjançant procediment negociat amb publicitat, l’obra denominada Projecte d’urbanització de la plaça de Catalunya a l’empresa Piedra Natural Leiro,
SA, per presentar la proposta més avantatjosa en el seu conjunt i contractar l’execució pel preu cert de 408.976,00 euros,
pressupost del contracte amb l’IVA exclòs. L’import de l’IVA,
al 18%, és de 73.615,68 euros.
Segon. L'empresa adjudicatària ha de lliurar a l’Ajuntament el
Pla de seguretat i salut en el termini màxim de quinze dies naturals a comptar des de la notificació de l’adjudicació del contracte. Disposarà d'un temps màxim de 5 dies, si escau, per
resoldre les esmenes per raó de defectes o omissions que la
corporació faci avinents, les quals restaran condicionades a
l'aprovació del Pla.
Tercer. El contracte es formalitzarà en document administratiu
amb el contingut mínim establert a l’article 26 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre i 140 de la Llei 34/2010, de 5
d’agost.
S’aixeca la sessió a un quart d’onze de la nit i signa aquesta
acta el president i el secretari que la certifico.

Campanya per a millorar
la convivència amb
els animals
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L’Ajuntament ha engegat una campanya
per tal sensibilitzar les persones que tenen animals de companyia a casa. Es
recorda que si es tenen gossos cal:

24

123456-

S’han posat panells informatius i senyals direccionals per tal de promocionar el comerç i el mercat del centre de la vila. Dos d’aquests senyals són al pas del carrer
Riumundé i a la zona del supermercat Bon Preu, llocs per on passa molta gent.
També s’han posat panells informatius a la via ferrada i a l’estació de tren, lligats
amb la campanya de promoció turística del municipi que es va començar amb panells informatius a la zona del pas de la plaça Major a la ronda de les Tàpies. Amb
aquesta campanya es vol promocionar el comerç de proximitat a la vila.

Recollir els excrements.
Vigilar que no facin pipí a les façanes.
Cal portar-los lligats.
No poden entrar als parcs públics.
Han d’estar vacunats.
Han de portar el xip d’identificació.

En cas de no complir algun d’aquests requisits, es pot sancionar els propietaris
amb una multa d’entre 30 i 300 euros.
La campanya també recorda que no es
pot donar menjar als gats a la via pública i que cal que facin les seves necessitats a casa per evitar de molestar el veïnat.
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Programa Arrel. Transició Escola Treball
10 anys (2001-2011)
Xarxa de Municipis:
Aiguafreda, Balenyà, Centelles i Sant Martí de Centelles.

1. Història
L’any 2000, davant la situació de fracàs escolar i la
desmotivació dels alumnes al final de l’ESO, l’IES
Pere Barnils i l’Ajuntament de Centelles fan una sèrie de reunions per tal d’establir conjuntament amb
el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya un programa que redueixi el fracàs escolar i
millori l’acreditació del alumnat.
Després d’aquesta detecció de preocupacions comunes entorn a l’educació dels alumnes del municipi, el curs 2001-02 s’inicia el projecte Arrel, que ja
des del primer any va donar uns bons resultats i en
el qual el curs 2003’04 s’incorporava l’Escola Sagrats Cors.
Al llarg d’aquests quasi 10 anys hi ha passat més de 140
alumnes de les dues escoles i el programa s’ha anat millorant
i adaptant a la realitat de cada curs.
2. Què és?
Una experiència de resposta diferenciada i global a les necessitats educatives d’alguns alumnes de 4t d’ESO.
UNA RESPOSTA DIFERENCIADA...
• Atenció als alumnes amb poques possibilitats d’èxit en els
ensenyaments obligatoris.
• Adequacions curriculars significatives.
• Coneixement directe del món laboral.

4. Agents implicats
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya:
• Direcció general d’Ordenació i Innovació Educativa.
• Inspecció educativa.
• EAP.
Ajuntaments:
• Alcaldies i Regidories d’Educació.
• Tècnics d’Educació.
• Serveis socials: Educadora social / Treballadora social.
• Promoció Econòmica: Insertora Laboral.
Empreses:
• Empresari/propietari.
• Responsable de l’alumne/a dins l’empresa (R).

UNA RESPOSTA GLOBAL...

• Assolir un nivell de competències bàsiques a nivell personal,
escolar, social i laboral que faciliti la integració a l’entorn,
l’acreditació de l’etapa i l’accés a la formació professional.
Objectius específics:
• Participar amb interès i implicació en el propi procés educatiu.
• Conèixer d’una manera directa i variada el món del treball.
• Aconseguir despertar noves expectatives personals que serveixin per millorar l’autoimatge i l’autoestima.
• Assolir comportaments que afavoreixin la convivència i integració dins el propi entorn.

Escola:
• Claustre de professors.
• Equip Directiu.
• Equip de professors del projecte.
• Tutor projecte arrel.
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3. Objectius
Objectiu general:

Famílies:
• Pares/tutors legals.
• Fill/a.

5. Resultats obtinguts
• Gran acceptació, per part dels alumnes, del tractament diferenciat, especialment de la pràctica laboral.
• Més de 140 alumnes amb 9 anys.
• Més de 50 petites empreses locals implicades.
• Reducció del fracàs escolar. Acreditació: 85-90%.
• Millora en la convivència escolar i en la integració social i familiar.
• Millora de l’autoestima.
• Disminució de la conflictivitat escolar.
• Inici, en força casos, de Cicles Formatius de Grau Mitjà.
• Possibilitats de seguiment dels alumnes per part de serveis
socials i del servei d’inserció laboral.
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• Implicació de diferents estaments socials i educatius de l’entorn en la tasca educativa.
• Creació d’una comunitat d’aprenentatge que sobrepassa
l’àmbit purament escolar.
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A quins ajuts pot accedir la
meva empresa?
Les empreses poden acollir-se
a diferents tipus d’ajuts: a fons
perdut, préstecs, avals. Aquests
ajuts estan promoguts per diferents programes de la Generalitat
de Catalunya, l’Estat espanyol i
la Unió Europea.
Hi ha molts tipus d’ajut, en
funció de les característiques de
l’empresa, si és de nova creació
o consolidació de l’activitat empresarial. Per això us recomanem
que abans de plantejar-vos qualsevol tipus d’inversió truqueu al
Servei de Promoció Econòmica i
consulteu quines línies de suport
hi ha, d’acord a les característiques de la vostra empresa, o si
és per dur a terme un nou negoci.
Si prèviament voleu consultarho via Internet, podeu accedir a
la base de dades d’Acció 10, entitat coneguda amb el nom
d’ACC1Ó (http://www.acc10.cat/).
En aquesta pàgina web, trobareu
la pestanya “Ajuts i finançament”,
que inclou la base de dades de
FISUB, que conté més de 200 registres actualitzats directament.
Mitjançant la “base de dades
d’ajuts i subvencions” es poden
visualitzar els ajuts vigents en el
moment de consultar la base, així
com també els que es convoquen
durant l’any en curs.
En el cas que us plantegeu

i
ost

1) Quina és l’entitat que convoca l’ajut
2) Verificar que el tipus d’ajut
convocat s’adapta a la nostra
empresa, per tal de saber si ens
en podem beneficiar o no
3) Conèixer on ens hem
d’adreçar si tenim dubtes, i on cal
presentar la documentació final
4) Hem de saber també quin
és el termini per tal de presentar
l’ajut.
5) Finalment, per preparar la
documentació necessària, cal fer
una lectura de la referència legal
(ordre o resolució on es convoca
i es detallen les bases de l’ajut).
La sol·licitud de l’ajut genera
una mica d’enrenou, atès que requereix omplir impresos i presentar documentació. El Servei de
Promoció Econòmica us pot
orientar a l’hora de fer aquests
tràmits.
Per a més informació:
Servei de Promoció Econòmica i Ocupació
Osona Sud- Alt Congost
C/ Nou, 11 08540 Centelles
Telèfon: 93 881 12 57
Correu electrònic:
osonasud.altcongost@diba.es
www.osonasudaltcongost.org
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-

crear un nou negoci, podeu consultar la pàgina web (www.inicia.gencat.cat), plataforma web
de la Generalitat de Catalunya
per la creació d’empreses.
Abans de tramitar un possible
ajut, cal tenir un petit esquema
que ens pot ser molt útil:
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Biblioteca Municipal "La Cooperativa"
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ELS MAPES DEL PATRIMONI CULTURAL LOCAL
Des de fa un temps, l’OPC de la Diputació de Barcelona realitza
els Mapes del Patrimoni Cultural dels municipis d’aquesta província
amb l’objectiu de recollir, de manera exhaustiva, les dades sobre el
patrimoni cultural –immoble, moble, documental i immaterial– i natural de cada municipi i la seva valoració. D’aquesta manera, es poden
establir mesures per a la protecció i conservació d’aquest patrimoni,
així com la planificació de la seva rendibilització social –facilitant-ne el
coneixement i acostant-lo als ciutadans. Centelles ja disposa
d’aquest mapa, que es pot consultar a patrimonicultural.diba.cat/index.php?codi_ine=08067.
Cadascun dels mapes inclou les fitxes dels elements patrimonials
inventariats, fotografies i la seva ubicació mitjançant cartografia digi-

EL PIPA US DESITJA BON ANY
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
Assessoria d’estudis i professions del PIPA
Aprofita el curs per formar-te:
- Cursos de monitor i de director/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil.
- 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
- Parlem.cat Cursos de català a distància. Diferents nivells. Cursos
subvencionats a www.parlem.cat
- Graduat en educació secundària a distància. Matrícules del 21 al
25 de febrer. www.xtec.cat/ioc
- Anglès bàsic a distància. Matrícules de l’11 al 16 de febrer.
www.xtec.cat/ioc
Viatgeteca d’hivern
Al PIPA et posem a l’abast tota la informació que necessitis per a
preparar les teves sortides a la neu: Plànols de les pistes d’esquí,
allotjaments, forfaits, rutes de muntanya, transports, cursos d’esports
a la neu...
I a més:
· Préstec de guies de diferents països
· Expedició de carnets internacionals: Alberguista, Estudiant i
Professor
Concurs de curtmetratges
Concurs de curtmetratges Cau de Bruixes 2011.
-Categoria A per a grups de 3 a 5 persones d’entre els
12 i 17 anys
-Categoria B per a curtmetratges liderats per una
persona major d’edat
Presentació de les obres fins al 25 de gener. Consulta les bases a
Assessoria sobre habitatge
www.centelles.cat/elpipa o agrega’l al facebook.
- 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

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, de 10 a
14 h. Dissabtes, de 10 a 13.30 h.

tal i s’acompanya d’una memòria que inclou: valoracions globals, metodologia i diagnosi de situació del patrimoni cultural local; recomanacions per a la protecció, conservació, investigació i difusió dels elements inventariats; la relació de tots els béns detectats i la bibliografia
consultada.
Els elements patrimonials també es poden consultar mitjançant el
Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN), que permet la
visualització de cartografies temàtiques com el cadastre, el planejament urbanístic, les infraestructures, les xarxes de serveis, etc. dels
municipis. Més informació a www.diba.cat/idebarcelona/sitmun.asp.
Ambdues eines són molt útils per a investigadors, gestors del territori, estudiants i, en definitiva, per a qualsevol ciutadà interessat en el
patrimoni cultural i natural.

