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Millores de serveis d’abastament d’aigua 
i baixa tensió a carrer de Vic
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S’han fet obres de millores de serveis d’abastament d’aigua

i baixa tensió al carrer de Vic, entre el carrer de Collsuspina i

el carrer de Sant Antoni M. Claret. 

Dins del servei d’aigua potable s’han substituït els tubs ob-

solets d’uralita per uns de polietilè, al mateix temps s’han sote-

rrat les línies de baixa tensió, que fins ara anaven estesos per

davant les façanes, i s’han passat tubs per l’estesa de la fibra

òptica. Aprofitant que s’ha hagut de fer la vorera nova s’ha ei-

xamplat en un tram i s’han fet passos adaptats per a vianants.

Imatges abans d’acabar les obres del carrer de Vic
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Resum de l’acta de la sessió ordinària núm. 8/2012 

de l’Ajuntament 30-10-2012
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Assistents: l’alcalde Miquel Arisa Coma, els regidors i el secretari que

subscriu. El president obre la sessió i el secretari llegeix l’esborrany de

l’acta anterior que s’aprova per unanimitat.

1. PRESSA DE POSSESSIÓ D’ANTONIO CASTELLS PRESEGUER,

COM A REGIDOR DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL PSC-PM

L’alcalde comunica el nomenament d’Antonio Castells Preseguer en

qualitat de regidor de l’Ajuntament, segons la credencial lliurada per la

Junta Electoral Central en l’escrit de 22-10-2012, per ocupar la vacant

del PSC – Progrés Municipal (PSC-PM).  Antonio Castells Preseguer ju-

ra el càrrec i acte seguit pren possessió del càrrec de regidor Antonio

Castells Preseguer.

2. APROVAR, SI ESCAU, EL SORTEIG PER LA DESIGNACIÓ DELS

MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER A LES ELECCIONS

AL PARLAMENT DE CATALUNYA DE 25 DE NOVEMBRE DE 2012

El 30-10-2012 a les deu del vespre l’Ajuntament de Centelles es reuneix

en sessió pública d’acord amb l’art. 26 de la Llei orgànica del règim elec-

toral general. Amb totes les formalitats legals determinades, l’Ajuntament

ha format les meses electorals, més la relació de suplents en cas de va-

cants. L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, l’aprova íntegrament, així

com el llistat de totes les persones suplents que consten al sorteig i que

formen part de l’expedient.

3. APROVAR, SI ESCAU, PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE

LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI DE 2013 DELS

NÚM. 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 28 i 2.7

Segons els informes tècnics econòmics a què es refereix l’art. 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 cadascú dels supòsits

que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.

Verificat que en relació a les taxes per prestació de serveis públics o de

realització d’activitats administratives de competència local, que s’impo-

sen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en

el seu conjunt, del cost previsible del servei o de l’activitat que es pres-

tarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del Text refós de la Llei regula-

dora de les hisendes locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de

5 de març. 

Atès que l’evolució anual de l’IPC a mes de setembre de l’any 2012 és

d’un 3,4%. Atès que és convenient aplicar a les taxes l’IPC real previsible

d’un 2,50%, que no és considerat un increment ja que únicament es té

en compte la inflació prevista per a l’any 2013, que s’aplicarà a les orde-

nances fiscals reguladores dels impostos i taxes: 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12,

13, 16, 18, 21, 22, 24, 28 i 2.7.

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, va adoptar:

Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 la modificació

de les ordenances fiscals reguladores dels impostos seguënts:

Ordenança fiscal número 2 Impost sobre activitats econòmiques

Ordenança fiscal número 3 Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Segon. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 la modificació de

les ordenances fiscals reguladores de les taxes seguënts:

Ordenança fiscal núm. 6 Taxa per a ocupacions del subsòl, el sòl i la vo-

lada de la via pública

Ordenança fiscal núm. 8 Taxa per a l’obertura de sondatges o rases en

terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment

o de les voreres

Ordenança fiscal núm. 9 Taxa per a l’ocupació de terrenys d’ús públic

amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, es-

tintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues

Ordenança fiscal núm. 10 Taxa per a les 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

Ordenança fiscal núm. 11 Taxa per a l’ocupació de terrenys d’ús públic

amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

Ordenança fiscal núm. 12 Taxa per a la instal·lació de quioscos en la via

pública

Ordenança fiscal núm. 13 Taxa per a parades, barraques, casetes de

venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indús-

tries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics

Ordenança fiscal núm. 16 Taxa per a la prestació de serveis en cementi-

ris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres locals

Ordenança fiscal núm. 17 Taxa per al subministrament d’aigua

Ordenança fiscal núm. 18 Taxa per a l’expedició de documents adminis-

tratius

Ordenança fiscal núm. 21 Taxa per a la prestació de serveis a la piscina

municipal i altres instal·lacions

Ordenança fiscal núm. 22 Taxa per a la recollida, tractament i eliminació

d’escombraries i altres residus sòlids urbans

Ordenança fiscal núm. 23 Taxa per a estada en residència d’avis

Ordenança fiscal núm. 24 Taxa per a la prestació dels serveis d’interven-

ció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del

sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració respon-

sable i pels controls posteriors a l’ inici de les activitats.

Ordenança fiscal núm. 26 Taxa per a la prestació dels serveis d’ensen-

yaments especials en establiments municipals

Ordenança fiscal núm. 28 Taxa per a la prestació del servei de preven-

ció, extinció d’incendis i de protecció general de persones i béns Orde-

nança fiscal número 2.7 Taxa per a la retirada de vehicles abandonats o

estacionats defectuosament o abusivament a la via pública

Tercer. El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat va comu-

nicar a l’Ajuntament l’autorització de les tarifes del Servei municipal del

subministrament d’aigua potable de Centelles, presentades per SOREA,

SA, empresa concessionària del servei, aprovades per la Comissió de

Preus de Catalunya en la sessió de 22 -12-2011.

Quart. Aprovar l’informe econòmic relatiu al Servei d’abastament d’aigua

potable al municipi.

Cinquè. Establir que l'esmentat augment de les tarifes tinguin efecte a

partir de l'1 de gener de 2013.

Sisè. Els acords definitius en matèria de derogació, d’aprovació i de mo-

dificació d’ordenances fiscals per a l’exercici de 2013 es publicaran en el

BOP amb els criteris: Publicar íntegrament els elements tributaris de de-

terminació 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 aprova-

des de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, compta-

dors des del dia seguënt al de la publicació de l’anunci d’exposició en el

BOP.

Durant el període d’exposició pública de les ordenances, les persones

que tinguin un interès directe o resultin afectades, en els termes previs-

tos a l’art. 18 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,

aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran exami-

nar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.

Transcorregut el període d’exposició pública els acords adoptats restaran

definitivament aprovats.

Vuitè. Publicar en el BOP els acords definitiusque  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 mu-

nicipals, un cop s’hagin aprovat definitivament, de conformitat amb el

que preveu l’art. 2) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació

02-03 informe:38-39  09/01/13  12:01  Página 1



de funcions en matèria d’hisendes locals als departaments de Gover-

nació i d’Economia i Finances.

4. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈ-

DIT DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTMENT 2/2012

L'execució del Pressupost municipal comporta l’obligació d’adaptar-lo

a les necessitats en quant a l’obtenció del crèdit suficient per subvenir

la despesa en cada moment. Atès que entre les modificacions pressu-

postàries que autoritza la normativa les aplicables en el nostre cas són

les que es descriuen a continuació:

Expedient de modificació de crèdit (MP 2/2012) del Pressupost munici-

pal vigent, mitjançant:

- Crèdits extraordinaris mitjançant l’aplicació de majors ingressos.

- Suplements de crèdit mitjançant l’aplicació de majors ingressos.

- Crèdits extraordinaris mitjançant l’aplicació de majors ingressos.

Partida Títol Crèdits extraordinaris

231.05-226.99 Altres despeses. Projectes d’atenció 

social comunitària 15.000,00

Total 15.000,00

- Suplements de crèdit mitjançant l’aplicació de majors ingressos

Partida Títol Suplements

de crèdit

155,00-210,00 Reparació i mant. vies públiques                     10.000,00

164,00-212,00 Reparació i mant. del cementiri municipal         5.000,00

425,00-221,03 Electradistribució , SLU consums municipals  34.000,00

452,00-221,01 Cànons ITS i CIH subminist. d'aigua                 7.600,00

Total 56.600,00

Atesa la Memòria justificativa, de 22-10-2012. Segons l’informe de la

interventora, de 22-102012. El Ple, per majoria de més de dos terços,

nou vots favorables, dues abstencions (APC-EPM i dEsquerra-AM) i

dos vots en contra (CiU) dels tretze membres que formen la corporació

municipal, va adoptar: Primer. Aprovar la segona modificació de crèdit

en el Pressupost General vigent, en els termes següents:

1. Procedència dels fons Majors ingressos

Partida Títol Import (Majors ingressos)

420,00 Participació en els tributs de l'Estat. Liquidació 2010  71.600,00

Total 71.600,00

2. Modificacions de crèdit:

Capítol Denominació Import

2               Despeses en béns corrents i serveis 71.600,00

3. Detall de l’estat final de les partides afectades per la modificació pro-

posada:

Partida Títol Import

155,00-210,00 Reparació i mant. de les vies públiques        100.000,00

164,00-212,00 Reparació i mant. del cementiri municipal       13.000,00

425,00-221,03 Electradistribució, SLU consums municipals 384.000,00

452,00-221,01 Cànons ITS i CIH subministrament d'aigua     19.600,00

231.05-226.99 Altres despeses. Projectes d’atenció 

social comunitària 15.000,00

4. Detall de l’estat final dels capítols afectats per la modificació propo-

sada (estat de despeses)

Capítol Denominació Euros

2 Despeses en béns corrents i serveis 3.206.468,92

Segon. Que l’expedient sigui exposat al públic pel termini de quinze

dies, als efectes d’examen i reclamacions.

Tercer. Que en el cas de no presentar-se reclamacions s’entendrà ele-

vat a definitiu l’acord d’aprovació inicial.

5. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚM. 151 I

165 DE L’ANY 2012

“DECRET NÚMERO 2012/151

Atesa la necessitat de contractar, amb caràcter d’urgència, personal que

porti a terme el servei de suport en les tasques de consergeria al CEIP

Ildefons Cerdà. RESOLC:

Primer. Que es contracti, amb caràcter d’urgència, mitjançant contracte

laboral temporal a temps parcial. Segon. Que el contracte sigui per a la

realització de serveis determinats.  Tercer. Que es doni d'alta a la Segu-

retat Social i es registri a l'oficina de l'OTG. Quart. Que el contingut del

Decret es notifiqui a la persona interessada i de la part dispositiva se'n

doni coneixement al Ple en la pròxima sessió que es faci i es publiqui al

BOP i al DOGC.”

“DECRET NÚMERO 2012/165

Primer. Adherir-se, amb plenitud de drets i obligacions, a l’organització

especial Osona Turisme del Consell Comarcal d’Osona com a òrgan de

participació per a la promoció del turisme en el territori de la comarca

d’Osona i assessorament als ens locals i aprovar una despesa, per en-

guany, per import de 506,67€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària

430.00-467.00 del pressupost vigent.

Segon. Designar a Josep Paré Aregall, regidor de Turisme com a repre-

sentant d’aquest municipi per a formar part del Consell General de l’or-

ganització especial Osona Turisme.

Tercer. Notificar el present acord al Consell Comarcal d’Osona.”

L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.

Els grups polítics municipals PSC-PM, CiU, AxC-EPM i ERC-AM pre-

senten de forma conjunta LA MOCIÓ SOBRE EL PROCÉS DE LLI-

BERTAT I SOBIRANIA DE CATALUNYA. I sol·liciten que s’inclogui a

l’Ordre del dia, mitjançant la votació per urgència. Seguidament es pas-

sa a la votació de la urgència i s’incorpora la Moció a l’ordre del dia per

unanimitat.

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLITICS MUNICIPALS

PRESENTS A L’AJUNTAMENT DE CENTELLES: PSC-PM, CiU,

AxC-EPM i ERC-AM, SOBRE EL PROCÉS DE LLIBERTAT I SOBI-

RANIA DE CATALUNYA.

Sol·liciten al ple l’aprovació dels seguënts:

Primer. Demanar al nou govern que surti de les eleccions del 25 de no-

vembre que dissenyi un full de ruta clar del procés a seguir fins a la rea-

lització del referèndum o la consulta popular permetent als ciutadans

opinar sobre el procés de secessió de Catalunya. així com dels passos

que s’han d’anar seguint per crear les estructures d’estat necessàries

durant aquest procés i en un futur.

Segon. Donar suport a totes aquelles iniciatives de caire social que des

del municipi de Centelles treballen perquè aquest procés de llibertat i

sobirania segueixi endavant, com l’Assemblea Nacional de Catalunya i

l’Associació de Municipis per la Independència.

Tercer. Vetllar i agafar el compromís de que la senyera estelada onegi

en un lloc ben visible en el municipi.

Quart. Defensar per a Catalunya un model d’estat socialment just, prio-

ritzant els drets socials, l’estat del benestar i una economia solidària,

Cinquè. Defensar i treballar per un estat que respecti i valori una Cata-

lunya amb uns governs municipals més forts, amb uns governs munici-

pals que siguin protagonistes ja que son els que de veritat poden

conèixer la realitat del carrer.

Sisè. Comunicar aquests acords a la Presidència de la Generalitat, a la

Presidència del Parlament, al grups polítics representats al Parlament ,

a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de

Municipis, a l’Associació de Municipis per la Independència i a l’As-

semblea Local de Centelles per la independència.”

El Ple, per unanimitat, aprova la Moció en la seva integritat.

6. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS

En aquest punt es va parlar de l’Agenda 21, l’elaboració dels pressu-

postos 2013, la piscina coberta municipal, el Pla d’incendis a la zona

del Puigsagordi, l’escola Xoriguer, el manteniment del cementiri, la ins-

tal·lació de nous comptadors per les companyies elèctriques municipals

i el desplegament de fibra optica, la Residència Sant Gabriel, les molès-

ties que causen bars del municipi, el Mas Cerdà, les emblemes pre-

constitucionals d’edificis privats de Centelles.

Finalment, L’alcalde va presentar l’informe relatiu a les companyies

elèctriques i la seva gestió.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aques-

ta acta.
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Què et podem oferir des 

del Servei Local d’Ocupació?

El Servei Local d’Ocupació (SLO)

és un servei sorgit del Pacte territo-

rial Osona sud-alt Congost, format

per 10 municipis. En la nostra ofici-

na hi podràs trobar assessorament i

acompanyament  en la recerca de

feina en els següents àmbits:

- Borsa de treball: posem en

contacte les empreses que busquen

treballadors/ores amb les persones

que busquen feina.

- Assessoraments individualit-

zats: donem resposta a les pregun-

tes més freqüents sorgides de la re-

cerca de feina: com fer un bon currí-

culum, com superar una entrevista

de feina, a on puc anar  buscar fei-

na, ...

- Seminaris de formació: orga-

nitzem sessions en grup amb l’ob-

jectiu de donar-vos les eines ne-

cessàries per ser més competents al

mercat de treball (ús de les noves

tecnologies, eines per buscar feina,

...).

- Club de la feina: oferim un es-

pai de recerca activa de feina amb

ordinadors amb connexió a internet,

tauler d’ofertes de feina i informació

actualitzada sobre el mercat de tre-

ball. Proper dia al nostre municipi :

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 

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 po-

deu consultar les novetats, l’horari, l’agenda; renovar els documents que te-

niu 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, en-

questes, guies de lectura, etc.

• demusicaicinema.blogspot.com: bloc que us permet conèixer les últi-

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 Bibliote-

ques Municipals de la Diputació de Barcelona.

• I, a més:                                                                                         

Esperem que gaudiu de la visita a aquestes finestres obertes a l’hiperespai!     

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)
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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

Informació Municipal 

Jove, busques feina?

Al PIPA donem suport a teva recerca de feina amb: 

- Recull d’ofertes de feina setmanals publicades en

diferents mitjans.

- Cursos de formació en el lleure. Inscripcions als

cursos intensius de setmana santa: 

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

- Informació dels cursos de formació ocupacional 

- Borsa de classes particulars per a estudiants uni-

versitaris

Al PIPA també tenim un recull de propostes de mo-

bilitat a l’estranger, que van des d’ofertes de treball

fins a beques i voluntariat.

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: Alber-

guista, Estudiant, Professor.

Cau de Bruixes s’acosta. Tens propostes, idees,

iniciatives? Vine a proposar-les.

Bus nit per tornar del Carnaval de Terra Endins

de Torelló. Nit del dissabte 9 al diumenge 10 de fe-

brer a les 4 de la matinada. Places limitades. Ins-

cripcions 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 jo-

ves a partir dels 16 anys.

Mobilitat

Activitats joves

Viatgeteca d’hivern

Biblioteca de Centelles bcentelleslc
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