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Millores a l’escola bressol Niu d’Infants
A l’escola bressol Niu d’infants s’ha renovat el filat que tanca el pati dels nens i nenes més petits ja que la normativa demana que ha de ser fins a 1,60 m d’altura.
Gràcies als plans d’ocupació s’han pogut fer diverses millores: s’ha repassat i pintat portes, finestres, parets interiors

del passadís, de l’escala i la baixada al magatzem de la cuina. A l’exterior s’ha repassat la pintura de la fusteria i properament es substituiran les persianes de plàstic, que estan en
mal estat, per persianes d’alumini com les de la primera planta.

El Portal de Centelles

Actualment s’estan executant les
obres de Reforma i millores de les
instal·lacions de les pistes de tennis
que reordenaran els espais per
aconseguir el màxim d’aprofitament
de serveis a l’edifici.
El projecte consisteix en tancar el
cobert per poder disposar d’un espai
polivalent els dies de pluja, enderrocar diferents elements que divideixen l’edifici en petits espais poc
aprofitats (magatzems, oficina) en
un de sol que acollirà una àmplia sala social i la zona de control i gestió
de les pistes. Les obres restaran totalment acabades en breu.
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Reordenació
dels espais de les
pistes de tennis
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Resum de l’acta de la sessió ordinària núm. 9/2014 - 30 d’octubre de 2014

El Portal de Centelles

Gener 2015

Assistents: Miquel Arisa Coma, alcalde president, els regidors/ores i
Josep Lluís Bergés Collado, secretari general. No hi assisteix: Neus
Verdaguer Paré. El president obre la sessió i el secretari llegeix els esborrany de les actes de la sessió anterior que s’aproven per més de
dos terços. No obstant això, pren la paraula Daniel Carrasco, portaveu
del grup polític municipal d’APC-EPM, i en relació al que va manifestar
sobre el Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici de 2015, aclareix
que no va demanar participar en la seva elaboració, sinó que va demanar que s’obrís la participació al veïnat.
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1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT NÚMERO 2/2014
Atès que la Diputació de Barcelona en el marc del Programa complementari de suport a l’economia productiva local, del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” ha aprovat diversos ajuts destinats a diferents
programes d’aquest municipi. Atès que aquestes noves previsions permeten dotar unes partides pressupostàries per l’execució de les diferents obres i programes sol·licitats. Atès que és necessari fer un suplement, i en el seu cas habilitació de crèdit extraordinari, de diverses partides de despeses dels capítols 2, 4 i 6 per tal de fer front a despeses
que s’han de realitzar durant aquest any. Atès que entre les modificacions pressupostàries que autoritza la normativa les aplicables en el
nostre cas són les que es descriuen a continuació:
Atès que amb aquesta modificació no es supera el límit de la regla de
la despesa. Atesa la Memòria justificativa, de 22 d’octubre de 2014.
Segons els informes de Secretaria i d’Intervenció, de 22 i 23 d’octubre
de 2014. L’Ajuntament en Ple, amb vuit vots favorables, dos vots en
contra (CiU) i dues abstencions (ERC-AM i d’APC-EPM) dels tretze
membres que formen la corporació municipal, va adoptar: Primer.
Aprovar la primera modificació de crèdit en el Pressupost General vigent, en els termes:
1.Procedència dels fons
-Noves previsions d’ingressos:
Partida Títol
Noves previsions
461,02 Diputació, XBMQ, manteniment espais
públics i equipaments municipals
47.213,69
461,07 Diputació. Programa complementari
finançament llars d'infants
49.450,00
461,08 Diputació, XBMQ, Projecte de les
piscines d'estiu municipals
6.000,00
461,09 Diputació XBMQ, joc cistelles de bàsquet infantil
4.200,00
465,01 Consell Comarcal, programes SOC
16.777,19
761,02 Diputació, XBMQ, ampliació
Biblioteca "La Cooperativa"
22.898,75
761,02 Diputació, XBMQ, manteniment camins
Puigsagordi a Banyeres
38.498,29
761,02 Diputació XBMQ, aviment. c/J. Falgueras
95.910,81
761,02 Diputació XBMQ, reforma i millora
instal·lacions pistes de tennis
14.254,46
761,02 Diputació XBMQ, arranjament voreres
c/sant Josep i la Gavarra
55.240,00
Total
350.443,19
- Transferències:
Partida
Títol
Transferències
33200-13000 Personal laboral fixe ensenyam.i biblioteca -7.000,00
16101-21000 Restauració de la llera del riu Congost
-10.000,00
41000-21000 Manteniment franja sant Pau
-3.600,00
42500-22100 Electricitat, consums
-13.000,00
23101-22699 Altres despeses . Atenció domiciliària
-14.000,00
23105-22699 Projectes d'atenció comunitària
-20.000,00
32102-48000 Altres transferències escola bressol
-100.000,00
Total
-167.600,00
2. Modificacions de crèdit:
Capítol Denominació
Import
2
Despeses en béns corrents i serveis
139.813,69
4
Transferències corrents
-23.272,81
6
Inversions Reals
233.902,31
4. Detall de l’estat final dels capítols afectats per la modificació proposada (estat de despeses)
Capítol Denominació
Euros
1
Despeses de personal
1.698.988,72
2
Despeses en béns corrents i serveis
3.156.975,72
4
Transferències corrents
834.363,41
6
Inversions reals
1.433.237,37
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 elevat a definitiu l’acord d’aprovació inicial.
2. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL RESIDÈNCIA SANT GABRIEL NÚMERO 1/2014
L’execució del Pressupost de l’Organisme autònom local Residència
Sant Gabriel comporta l’obligació d’anar adaptant-lo a les necessitats
en quant a l’obtenció del crèdit suficient per subvenir la despesa en cada moment. Atès que de l’aprovació de la liquidació del Pressupost general de l’exercici de 2013 es disposa de crèdit incorporable mitjançant
romanent de Tresoreria. Atès que és necessari fer suplement de crèdit
en la partida de despeses del capítol 1r. per augment de personal i
suplències. Atès que entre les modificacions pressupostàries que autoritza la normativa, l’aplicable en el nostre cas és la que es descriu a
continuació: Expedient de modificació de crèdit (M.P. 1/2014) del Pressupost de l’Organisme autònom local Residència Sant Gabriel vigent,
mitjançant:
- Suplement de crèdit extraordinari mitjançant l’aplicació del romanent
de Tresoreria
Partida
Títol
Crèdit que es suplementa
130.00.233 Retribucions bàsiques personal laboral 100.000,00
160.00.233 Quotes Seguretat Social
10.000,00
622.14.233 Obres de rehabilitació
15.000,00
Total
125.000,00
L’Ajuntament en Ple, per majoria de dos terços, nou vots favorables,
dos vots en contra (CiU) i una abstenció (APC-EPM) dels tretze membres que formen la corporació municipal, va adoptar els acords:
Primer.- Aprovar la 1a. modificació de crèdits en el Pressupost de l’Organisme autònom local Residència Sant Gabriel vigent, en els termes:
1. Procedència dels fons:
Romanent de Tresoreria resultant de la liquidació del Pressupost general de l’exercici de 2013=125.000,00

2. Crèdit que es suplementa:
Pressupost de despeses
Partida
Denominació
Euros
130.00.233 Retrib. bàsiques personal laboral
100.000,00
160.00.233 Quotes Seguretat Social
10.000,00
622.14.233 Obres de rehabilitació
15.000,00
Total
125.000,00
3. Detall de l’estat final de la partida afectada per la modificació proposada
Pressupost de despeses
Partida
Denominació
Euros
130.00.233 Retribucions bàsiques personal laboral
886.000,00
160.00.233 Quotes Seguretat Social
260.000,00
622.14.233 Obres de rehabilitació
73.500,00

4. Detall de l’estat final dels capítols afectats per la modificació proposada
Pressupost de despeses
Capítol Denominació
Euros
1
Despeses de personal
1.152.000,00
6
Inversions reals
82.900,00
Segon. Remetre l’expedient complet a l’Ajuntament perquè segueixi la
tramitació corresponent per a l’aprovació definitiva.

3. APROVAR, SI ESCAU, L’ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ,
INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC
MUNICIPAL I LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
PER A L’EXERCICI DE 2015 DELS NÚM. 1, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 20, 21,
22 I 23
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’imposen 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 prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del Text refós de la
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tributàries. No obstant això, i atès el que s’ha manifestat es proposa un increment en les taxes següents:
- Tarifes dels serveis funeraris sobre el taüt, les tarifes complementàries i els treballs al cementiri i el Servei de sala al Tanatori.
- Taxa per al subministrament d’aigua.
- Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres
residus urbans.
- Taxa per a la prestació de serveis a les piscines municipals, pel
que fa a la piscina coberta.
Segons la Memòria d’Alcaldia i els informes de Secretaria i d’Intervenció, de data 20 d’octubre de 2014. Atès el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Gestió i Serveis generals de data
20 d’octubre de 2014.
Seguidament s’inicien les votacions:
- Els representants de PSC-PM, amb vuit vots favorables, voten a
favor de la nova ordenança general de gestió i de totes les modificacions proposades.
- Els representants de CiU voten en contra de les ordenances fiscals núm. 16 i 17; s’abstenen pel que fa a les ordenances núm. 21
i 31 i voten a favor de la resta d’ordenances modificades.
- El representant d’APC-EPM s’absté pel que fa a l’ordenança
núm. 22 i vota a favor de la resta d’ordenances proposades.
- El representant d’ERC-AM s’absté en totes.
L’Ajuntament en Ple, per majoria de dos terços, va adoptar els
acords: Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015
l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal. Segon. Aprovar provisionalment per
a l’exercici de 2015 la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels impostos següents […] Ordenança fiscal número 1,
3,4, 5. Tercer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 la
modificació de les ordenances fiscals reguladores de les taxes següents: Ordenança fiscal número 6, Taxa per ocupacions del
subsòl, el sòl i la volada de la via pública. Ordenança fiscal número 16, Taxa per a la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. Ordenança fiscal número 17, Taxa pel subministrament d’aigua. Ordenança fiscal número 20, Taxa per llicències o la comprovació
d’activitats Comunicades en matèria d’urbanisme. Ordenança fiscal número 21, Taxa per a la prestació de serveis a la piscina municipal i altres instal·lacions. Ordenança fiscal número 22, Taxa
per a la recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres
residus sòlids urbans. Ordenança fiscal número 23, Taxa per a
estada en residència d’avis.
Quart. Aprovar els informes econòmics relatius a les taxes:
- Prestació del Servei de tanatori.
- Recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus
sòlids urbans.
Cinquè. Establir que l'esmentat augment de les tarifes tinguin
efecte a partir de l'1 de gener de 2015.
Sisè. Els acords definitius en matèria de derogació, d’aprovació i
de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici de 2015 es
publicaran en el BOP amb els criteris: 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 de Barcelona.
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, comptadors des del dia següent 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 […] podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense
que s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
Vuitè. Publicar en el 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, de conformitat amb el que preveu l’art. 2) del Decret 94/1995, de 21 de
febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als
departaments de Governació i d’Economia i Finances.
L’Ajuntament en Ple, per majoria de dos terços, va adoptar els
acords.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc
aquesta acta.
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Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
En relació als impostos es modifiquen els següents:
- Ordenança fiscal número 1, Impost sobre béns immobles. A
l’article 6è. apartat 8è. s’afegeixen els punts c) i e). No s’incrementa el tipus de gravamen.
- Ordenança fiscal número 3, Impost sobre vehicles de tracció
mecànica. Es modifica l’article 4t. Punt 1r. apartat g). No s’incrementa el tipus de gravamen.
- Ordenança fiscal número 4, Impost sobre l’increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana. Es suprimeix l’apartat 3r. de
l’article 3r. Subjectes passius. Quant a l’article 5è. Beneficis fiscals
de concessió obligatòria i quantia fixa, es modifica l’apartat 2n i
s’afegeix l’apartat 3r. No s’incrementa el tipus de gravamen.
- Ordenança fiscal número 5, Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Es modifica l’article 2n. Actes subjectes, amb la
finalitat d’adaptar-lo al Decret 64/2014, de 13 de març, sobre la
protecció de la legalitat urbanística. Pel que fa a l’article 9è. Règim de declaració i d’ingrés, s’afegeix l’apartat 11è i s’actualitza
l’annex. No s’incrementa el tipus de gravamen.
Les taxes que es modifiquen són les següents i es fa pels conceptes que tot seguit es detallen:
Ordenança fiscal número 6. Taxa per ocupacions del subsòl, el
sòl i la volada de la via pública. Es modifica l’article 2n. Fet imposable. No s’incrementa el tipus de gravamen.
Ordenança fiscal número 16, Taxa per la prestació de serveis
en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. Pel que fa a la prestació de la taxa de Servei de cementiri municipal, es modifica el redactat de l’apartat c)
de l’epígraf primer de l’article 6è. Quota tributària i no s’incrementa la quota tributària respecte l’exercici 2014. Respecte a les tarifes dels serveis funeraris sobre el taüt, les tarifes complementàries i els treballs al cementiri es sol·licita un increment de la quota
tributària respecte a l’exercici 2014 d’ un 0,5%. I quan al Servei
de sala al Tanatori l’increment sol·licitat també és del 0,5%.
Ordenança fiscal número 17. Taxa pel subministrament d’aigua.
Respecte a l’article 6è. s’incrementa la quota tributària respecte a
l’exercici 2014 en un 0,50%.
Ordenança fiscal número 20, Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, s’afegeix l’apartat 5è a l’article 9è. Declaracions. No s’incrementa la quota tributària.
Ordenança fiscal número 21. Taxa per a la prestació de serveis
a les piscines municipals, pel que fa a la piscina coberta es sol·licita un increment de la quota tributària en un promig no ponderat
del 0,89%. Pel que fa a la piscina municipal, temporada d’estiu,
no s’incrementa la quota tributària.
Ordenança fiscal número 22, Taxes per recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus urbans: Es modifica l’article 5è. Beneficis fiscals, bonificacions. Pel que fa a l’article 12è.
Quota tributària, punt 2n. Epígraf sisè. Altres locals industrials,
mercantils o de serveis, s’afegeix l’apartat A) Industrial residus
domèstics. S’incrementa la quota tributària respecte a l’exercici
2014 en un 3,42%.
Ordenança fiscal número 23, Taxa per estada en residència d’avis: pel que fa a les tarifes, apartat C. Residència assistida privada; apartat D. Residència assistida pública i l’apartat F. Centre de
dia, les quotes aplicables durant el 2015 s’adequaran a les que
aprovi en el seu moment l’Institut Català d’Assistència i Serveis
Socials (ICASS). No s’incrementa la quota tributària dels apartats
A. Residents a Centelles; B. No residents a Centelles; E. Residència temporal i G. Excepcionalment (els apartats A i B s’aplica a les
persones residents ja ingressades. No, a nous ingressos).
S’aprova una nova ordenança denominada:
Ordenança número 31. Ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipal.
Sorea, SAU, adjudicatari del Servei d’abastament d’aigua potable,
presenta en data 21 d’agost de 2014 una sol·licitud, amb registre
d’entrada número 955, on proposa acollir-se al sistema simplificat
de revisió de tarifes pel qual la Comissió de Preus de Catalunya,
el 4 de març de 2014, estableix un percentatge màxim d’increment mitjà de l’1,3% per les tarifes de subministrament d’aigua
dels serveis que desitgin acollir-se a aquest sistema de revisió, en
aplicació del Decret 339/2001, de 18 de desembre.
Atès que la inflació a setembre de 2014 està al -2%, és a dir, en
deflació. Per tant, es proposa un increment del 0,5% en les tarifes
de l’aigua.
Atesa l’evolució anual de l’IPC s’opta per no portar a terme cap
increment en el tipus de gravamen dels impostos i en les quotes
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Servei d’Inserció Laboral

Què puc trobar a l’oficina de Promoció
Econòmica i Ocupació?

Borsa de treball

Podeu demanar dia i hora per una entrevista amb el personal tècnic
d’inserció laboral per tal d’inscriure-us a Xaloc (Xarxa Local d’Ocupació, un aplicatiu informàtic de la Diputació de Barcelona), que us permetrà accedir a les ofertes del Servei Local d’Ocupació visitant la pàgina web http://www.diba.es/slo/
Club de la Feina

Ubicat a la Casa de Cultura, (c/ Jesús, 25), un espai equipat amb
ordinadors per a poder preparar el currículum, omplir formularis, etc.
on es pot trobar informació i orientació sobre els recursos per buscar
feina (premsa, Oficina de Treball de la Generalitat, altres serveis locals
d’ocupació, portals informàtics, etc). També disposa d’ordinadors per a
poder preparar el currículum, omplir formularis, etc.

Servei de creació d’empreses i consolidació
de l’activitat empresarial

Aquest Servei forma part de la Xarxa Catalunya Emprén de la Generalitat de Catalunya. Podeu demanar una entrevista amb el personal

tècnic especialitzat en la creació de noves empreses. Us assessorarà
sobre quina és la millor forma jurídica que pot tenir la futura empresa,
els tràmits necessaris per constituir-la, la viabilitat del projecte, així com
possibles ajuts i línies de finançament als quals us podeu acollir, entre
d’altres. Igualment, també podeu obtenir informació sobre el programa
Reempresa, per a poder agafar el traspàs d’un negoci. Aquest servei
pot acompanyar-vos durant els tres primers anys de vida de la nova
empresa.

Servei de suport a l’empresa consolidada

Es consideren empreses consolidades a aquelles empreses que ja
estan operatives des de fa més de tres anys. El personal tècnic d’aquest servei pot visitar-vos directament a la vostra empresa, o si ho
preferiu, atendre-us a les nostres oficines. Es fa una valoració de les
necessitats de la vostra empresa, amb un seguit de recomanacions informatives. També us assessorarem sobre consultes concretes, com
ara temes de finançament, ajuts, comercialització i màrqueting empresarial, així com l’aplicació de noves tecnologies a l’empresa, entre d’altres
Per a més informació:
Servei de Promoció Econòmica i Ocupació
C/ Nou, 11 08540 Centelles
Telèfon: 93 881 12 57

Punt Jove
El PIPA
Bon Any Nou
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Més informació i inscripcions: fins el 10 de març
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

Biblioteca Municipal La Cooperativa

El Portal de Centelles

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

4

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.

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

