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Manteniment d’edificis
municipals i cedits

A la Capella de Jesús, que no és de titularitat municipal,
però que la tenim cedida sense pagar cap mena de lloguer
amb la condició de fer-ne el manteniment, hem arreglat la
teulada, que amb el pas del temps estava molt deteriorada i
això feia que entrés aigua a l’interior. S’han canviat una gran
quantitat de teules que estaven trencades i s’han netejat les
canals i els desaigües per facilitar la sortida de l’aigua.
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També hem pintat gairebé tota l’escola bressol Niu d’Infants, per fora i per dintre.
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Dintre del pla d’arranjaments que tirem endavant per mantenir els edificis municipals o els cedits, hem arreglat el terrat
de l’escola Ildefons Cerdà, a la part del menjador i cuina, que
estava molt deteriorat per les inclemències del temps. Aquesta reparació ha consistit a arrencar la rajola que estava trencada, netejar, rejuntar i impermeabilitzar tota la superfície amb
pintura de cautxú color teula i malla de fibra de vidre. Per acabar, s’ha repassat la pintura de les façanes en el lloc que convenia.
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Resum de l’acta de la sessió ordinària
del 27 d’octubre de 2011
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 ordinària de primera
convocatòria. El president declara oberta vàlidament
la sessió i el secretari llegeix els esborranys de les
actes de 22 de setembre i 24 d’octubre de 2011, que
s’aproven per unanimitat.
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1. APROVAR, SI ESCAU, PROVISIONAL DE LA
MODIFICACIÓ DE LES ORDENANES FISCALS
PER A L'EXERCICI DE 2012 NÚM. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 2.2 I
2.7
Segons els informes tècnics econòmics a què es refereix l’article 25 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en els quals es posa de
manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de
la utilització privativa o de l’aprofitament especial del
domini públic local en cadascun dels supòsits que
originen la imposició de taxes o la modificació de les
seves tarifes.
En relació als impostos es modifiquen les següents
ordenances fiscals:
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- núm. 1, Impost sobre béns immobles. S’incrementa
del 0,80 al 0,82 per cent pel concepte de béns urbans i pel concepte de béns rústics es manté el
0,65%. Desapareix el gravamen dels BICES (parcs
eòlics i camps solars)
- núm. 3, Impost sobre vehicles de tracció mecànica,
s’aplica el coeficient d’1,736 %.
- núm. 4, Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Es porta a terme una
adaptació legal i jurisprudencial.
- núm. 5, Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres. Es porta a terme una adaptació legal i jurisprudencial de l’articulat. Es mantenen les bonificacions a les actuacions urbanístiques de rehabilitació.
En relació a les taxes es modifiquen:
- núm. 6, ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de
la via pública (increment 3,40 %).
- núm. 8, obertura de sondatges o rases en terrenys
d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública
(paviment o voreres) (increment 3,40 %).
- núm. 9, ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques,
puntals, estintols, bastides i altres i instal·lacions (increment 3,40 %).
- núm. 10, entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament,
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol
mena (increment 3,40 %).
- núm. 11, ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa (increment 3,40
%).
- núm. 12, instal·lació de quioscos en la via pública

(increment 3,40 %).
- núm. 13, parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic (increment 3,40 %).
S’afegeix a l’epígraf tarifa primera, l’apartat 24. Fires,
que inclou el Mercat màgic, el Mercat de la Terra i Fira de la Ratafia, el Mercat anticrisi i Fira de la Tòfona.
S’afegeix a la tarifa tercera. Mercat dels diumenges,
el concepte parada en el mercat setmanal: 1 cop al
mes i de forma esporàdica.
- núm. 16, prestació de serveis en cementiris locals,
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de
caràcter local, (increment 3,40 %). Les tarifes de la
concessió dels serveis funeraris s’incrementa la quota tributària respecte al 2011 un 3% i pel servei de
vetlla al tanatori (increment 13,49%).
- núm. 17, subministrament d’aigua, (increment 6%),
d’acord amb la Comissió de Preus de Catalunya.
- núm. 18, expedició de documents administratius,
(increment 3,40%). S’afegeixen les taxes per l’expedició dels certificats: empadronament, històric, canvi
de domicili i convivència.
- núm. 21, prestació de serveis a les piscines municipals, (increment en una mitjana no ponderada del
3,72%). Pel que fa a la piscina municipal, temporada
d’estiu, (increment 3,40 %).
- núm. 22, recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans (increment 3,40 %).
- núm. 23, estada en residència d’avis: Residència
assistida privada, residència assistida pública, jornada completa (residència de dia), s’aplicarà el 2012
les que aprovi l’Institut Català d’Assistència i Serveis
Socials (ICASS). Pel que fa a la resta (increment
3,40 %).
- núm. 24, prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses
a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls
posteriors a l’inici de les activitats. Adaptació legal i
jurisprudencial de l’articulat. (increment 3,40 %).
- núm. 26, prestació dels serveis d’ensenyaments especials en establiments municipals, la quota tributària
respecte a l’exercici 2011 no s’incrementa.
- núm. 28, prevenció i extinció d’incendis i de protecció general de persones i béns (increment 3,40 %).
- núm. 2.2, llicència d’autotaxi (increment 3,40 %).
- núm. 2.7, retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública (increment 3,40 %).
Segons la Memòria d’Alcaldia i els informes de Secretaria i d’Intervenció, de 21 d’octubre de 2011.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, va adoptar:
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de
2012 la modificació de les ordenances fiscals regula-
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2. APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DEL
QUADRE DE SANCIONS DE TRÀNSIT
L’Ajuntament de Centelles utilitza per a la gestió de
multes de circulació l’aplicació de gestió WTP de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació i es
fa necessari modificar el quadre de sancions de trànsit i afegir-ne de no previstes, treure’n algunes d’innecessàries i incrementar les tarifes de sancions ja
existents.
Atès el dictamen de la Comissió informativa de l’Àrea
de Gestió i Serveis generals de 21 d’octubre de
2011. L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, va adoptar:

Primer. Derogar el Quadre de sancions de trànsit
aprovat pel Ple de l’Ajuntament del 22 de juny de
2010, amb efectes a partir del 31 de desembre de
2012.
Segon. Aprovar el Quadre de sancions de trànsit,
que serà vigent a partir de l’1 de gener de 2012.
Tercer. Que la part dispositiva de l’acord es comuniqui als serveis de la Policia local per al seu coneixement i als efectes que calgui.
3. DONAR COMPTE DE LES ACTIVITATS RELATIVES A ENSENYAMENT I EDUCACIÓ QUE PORTA
A TERME L'AJUNTAMENT
Ana Maria Chávez, regidora i presidenta de l’Àrea
d’Atenció a la persona, i Sònia Higueruelo, regidora
d’Educació, presenten l’Informe dels serveis i recursos educatius de Centelles, amb els següents apartats:

4.DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA
NÚMERO 148 DE L’ANY 2011
Contractar personal pel servei d’agent d’ocupació i
desenvolupament local (AODL) en substitució a
l’Àrea de Promoció Econòmica.
L’Ajuntament en Ple se’n dóna per assabentat
5. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Entre d’altres temes es va parlar de:
mercat anticrisi, convocatòria de les comissions informatives, Servei de Promoció Econòmica, contractes amb les empreses subministradores de serveis,
lots de Nadal, pla d’ocupació, 0,7% del pressupost al
tercer món, retribucions dels regidors.
S’aixeca la sessió a tres quarts de dotze de la nit i
signa aquesta acta el president i el secretari que la
certifico.
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1. PRESENTACIÓ INFORME
2.CENS DE NATALITAT A CENTELLES I VALORACIONS
3. INVERSIONS EN EDUCACIÓ EL MUNICIPI
4. LES ESCOLES BRESSOL
5. LES ESCOLES ILDEFONS CERDÀ I XORIGUER
6. INSTITUT PERE BARNILS
7. EL TRIS-TRAS
8. ESCOLA D’ ADULTS
9. EL PROJECTE ARREL
10. ESCOLA DE MÚSICA I ESCOLA D’ EDUCACIÓ
ARTÍSTICA
11. ESCOLA INCLUSIVA
12. TREBALL DE LA REGIDORIA D’EDUCACIÓ
AMB ALTRES REGIDORIES.
13. PROBLEMÀTIQUES ACTUALS D’EDUCACIÓ I
COMPROMÍS
14. COMPROMÍS
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dores dels impostos núm. : 1, 3, 4 i 5.
Segon. Aprovar provisionalment per a l’exercici de
2012 la modificació de les ordenances fiscals reguladores de les taxes núm.: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16,
17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 2.2, 2.7.
Tercer. Comunicar les noves tarifes del Servei municipal del subministrament d’aigua potable de Centelles presentades per SOREA, SA, empresa concessionària del servei, a la Comissió de preus de Catalunya.
Quart. Aprovar els informes econòmics relatius a les
taxes: Subministrament d’aigua potable i autoritzar
un increment del 6% per a l’exercici de 2012. Prestació del servei de la piscina coberta. Prestació del
servei de tanatori.
Cinquè. Establir que l’esmentat augment de les tarifes tingui efecte a partir de l’1 de gener de 2012.
Sisè. Els acords definitius en matèria de derogació,
d’aprovació i de modificació d’ordenances fiscals per
a l’exercici de 2012 es publicaran al BOP: Publicar
íntegrament els elements tributaris de determinació
obligatòria per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat
per la Diputació.
Setè. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament els acords provisionals, així com el text
complet de les ordenances fiscals aprovades de nou
o modificades durant el termini de trenta dies hàbils,
des del dia següent a la publicació de l’anunci d’exposició al BOP.
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, les persones que tinguin un interès directe o resultin afectades podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Vuitè. Publicar al BOP els acords definitius que, un
cop transcorregut el període d’exposició pública, calgui adoptar, així com el text de les ordenances noves
i modificades.
Novè. Trametre al Departament de Governació de la
Generalitat els acords de modificació d’ordenances
fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop
s’hagin aprovat definitivament.
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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
www.osonasudaltcongost.org
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M’he quedat sense feina... què faig
ara?
Segurament alguns dels que esteu llegint aquestes línies us heu quedat sense
feina, i us trobeu de cop i volta, en voler
entrar de nou en el món laboral, i no sabeu
com buscar feina. Aquí teniu un petit resum dels passos que cal seguir:
1. Saber de què podem treballar: Primer de tot, hem de saber quin tipus de feina podem accedir en funció dels nostres
estudis i de la nostra experiència laboral.
També hem de tenir en compte les nostres
preferències (què m’agradaria fer) i habilitats (què sé fer).
2. Formar-nos per ser més competents en el món laboral: És a dir si no estem prou preparat per exercir una feina a
la que aspirem, tenim la possibilitat de preparar-nos mitjançant cursos de formació
ocupacional; i a més a més de forma gratuïta. Per més informació: www.oficinadetreball.cat
3. Fer el currículum: anotar-hi les nostres dades personals, acadèmiques i laborals. El currículum sempre ha de ser fet a
ordinador, ben estructurat, sense faltes
d’ortografia i amb una fotografia recent.
4. Enviar el currículum a les empreses que ens interessaria treballar: Hem
de plantejar-nos quin tipus d’empreses poden necessitar persones que es dediquin a
allò al que jo aspiro. Caldrà fer-los arribar
un currículum junt a una carta de presentació. Buscarem empreses lluny de casa o a
prop en funció de les nostres preferències,
necessitats i/o recursos.
5. Buscar ofertes de feina per Internet: Existeixen moltes pàgines web dedicades a la recerca de feina. Recorda

que les empreses, cada vegada més, recorren a Internet per a buscar personal. Si
no teniu Internet a casa, sempre podeu
connectar-vos des del Club de la Feina.
Aquest és un espai de recerca activa de
feina, obert a totes les persones inscrites
en el Servei de Promoció Econòmica, on hi
pots trobar: accés a Internet, informació
sobre ofertes de feina i de formació i assessorament individualitzat. Per més informació us podem informar al telèfon: 93
881 1257.
6. Inscriure’s a l’OTG: Apunta’t com a
demandant d’ocupació a l’Oficina de Treball de la Generalitat, ubicada a Vic i, de
forma freqüent, consulta les ofertes de feina de les quals disposen.
7. Repetir el procés fins a trobar una
feina: Després d’haver enviat els currículums, caldrà fer un seguiment de totes les
ofertes de treball a les quals ens haurem
apuntat per tal de saber si ja són cobertes
amb algun candidat.
8. Apunta’t al Servei de Promoció
Econòmica. En el nostre Servei t’oferirem
orientació i assessorament, a més a més,
d’ofertes de feina per l’àmbit d’Osona Sud
Alt Congost.
Com a consell final, dir que no busquis
feina les 24 hores del dia dels 7 dies de la
setmana. Dedica part del teu temps a fer
altres activitats com la formació basada en
el teu camp professional o d’altres temes
del teu interès i dedica’t temps a tu mateix.
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Biblioteca Municipal La Cooperativa
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ARRENCA LA BIBLIOTECA VIRTUAL, LA BIBLIOTECA
QUE SEMPRE ÉS OBERTA
La Diputació de Barcelona ha posat en marxa un nou portal web, la
Biblioteca Virtual, que aplega la informació i els serveis de les 208 biblioteques i 9 bibliobusos de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la
província de Barcelona i els posa a disposició de la ciutadania les 24
hores del dia i els 365 dies de l’any.
El nou portal web ofereix un servei ininterromput en línia amb accés
a informació sobre temes especialitzats, com ara turisme, cinema, salut,
còmics o cuina i vins; recomanacions de llibres, cinema i música; espais
de participació per als usuaris, on podeu valorar documents i compartir
els continguts a les vostres xarxes socials; accés a tràmits bibliotecaris
en línia, i un espai personal on podeu organitzar-vos i personalitzar-vos

EL PIPA ET POSA AL DIA
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
Concurs de curtmetratges
Concurs de curtmetratges Cau de Bruixes 2011. L’entrega de les obres serà amb un DVD-R fins al dijous
19 de gener de 2012 al PIPA o a l’Espai Jove. No
s’acceptaran les obres presentades fora de l’horari
d’atenció al públic d’aquests dos serveis. Pots consultar les bases a www.centelles.cat/elpipa
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 sobre habitatge
- 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.
Assessoria d’estudis i professions del PIPA

Al PIPA tenim informació dels cursos de monitor/a i
de
director/a
d’activitats en el
lleure infantil i juvenil. Monitor/a
d’activitats en el lleure infantil i juvenil.

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, divendres i dissabtes de 10 a 13.30 h. (del 15 de juny al 15 de setembre, només dimecres)

els continguts que us interessin del portal. Entre les principals novetats
que aporta el nou web destaquen: "El meu espai", "Prestatges virtuals" i
"Participació". En una propera fase, a més, està previst incloure trobades digitals amb autors i fòrums de lectors, entre d’altres.
Per a gaudir al màxim de tots els serveis que ofereix la Biblioteca Virtual, només cal disposar del carnet de la Xarxa de Biblioteques Municipals i especificar una adreça de correu electrònic. Podeu accedir a la Biblioteca Virtual des de l’enllaç http://bibliotecavirtual.diba.cat/inici.
Degut a la posada en marxa d’aquesta nova eina, aquest gener la Biblioteca “La Cooperativa” de Centelles substituirà la seva pàgina web
per un nou bloc en el qual podreu trobar un munt de novetats: http://bibliotecadecentelles.blogspot.com.

