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Millores
al
carrer
Sant
Antoni
Maria
Claret
Hem aprofitat que Gas
Natural havia d’obrir el
carrer de Sant Antoni Maria
Claret per anellar els tubs de
subministrament de gas per
eixamplar la vorera en
alguns trams fins a 1,5 m i
fer-la molt més accessible
per als vianants, amb
l’amplada suficient per al
pas dels vehicles i zona
d’aparcament.
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Resum de l’acta del ple de 13 de març de 2009

El Portal de Centelles

Juliol 2009

A les 6 de la tarda, 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. El president
declara oberta vàlidament la sessió i el secretari llegeix l’esborrany de
l’acta anterior que és aprovada per unanimitat.
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB
PUBLICITAT, DE L’OBRA DENOMINADA PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DEL C/ SANT JOAN. El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del 26 de febrer de 2009, va aprovar adjudicar provisionalment, mitjançant procediment negociat amb publicitat,
les obres d’urbanització del c/ Sant Joan, a l’empresa Piedra Natural
Leiro, SA, per presentar la proposta més avantatjosa en el seu conjunt. L’adjudicació provisional es va publicar al BOPB i atès que
l’empresa adjudicatària ha donat compliment al que estipula la Llei de
contractes del sector públic i atès que és competència del Ple l’adjudicació de l’obra i atès el dictamen l’Ajuntament en Ple per onze vots
favorables i dues abstencions (CiU) va adoptar: Primer. Adjudicar definitivament, mitjançant procediment negociat amb publicitat, les
obres denominades Projecte d’urbanització del carrer de Sant Joan 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
444.224,14 pressupost del contracte amb l’IVA exclòs. L’import de
l’IVA, al 16%, és de 71.075,86 . Segon. Segons el que estableix el
Plec de clàusules administratives particulars que regeix la licitació i
d’acord amb l’art. 140 de la Llei de contractes del sector públic, el representant de l’empresa adjudicatària haurà de presentar-se a la Secretaria general per tal de formalitzar el contracte dins del termini màxim
de cinc dies, a comptar des del dia següent de la recepció de la notificació de l’adjudicació definitiva.
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE L’OBRA DENOMINADA PROJECTE DE MILLORA D’ESPAIS PÚBLICS URBANS (FASE A). El Ple de
l’Ajuntament del 6-2-2009 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 Projecte de
millora d’espais públics urbans, fase A. El 9 de març de 2009 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 proposa a l’òrgan competent de contractació adjudicar provisionalment l’obra a l’empresa Dorseran Serveis de la Construcció, SL, per haver ofert la
proposta més avantatjosa en el seu conjunt. Atès el dictamen
l’Ajuntament en Ple per deu vots favorables, un vot en contra
(APC-EPM) i dues abstencions (CiU) va adoptar: Primer. Ratificar el Decret de l’alcaldia núm. 70/2009, de 24 de febrer, pel
qual es va invitar a la licitació de l’obra denominada Projecte de
millora d’espais públics urbans, fase A, les empreses que van
presentar la sol·licitud de participació i que tot seguit es detallen: Dorseran serveis de la construcció, SL; Obres i Serveis
Presseguer, SL i Piedra Natural Leiro, SA. Segon. Adjudicar
provisionalment, mitjançant procediment negociat amb publicitat, l’obra denominada Projecte de millora d’espais públics urbans, fase A, a l’empresa Dorseran Serveis de la Construcció,
SL, per presentar la proposta més avantatjosa en el seu conjunt i
contractar l’execució pel preu cert de 189.453,33 pressupost
24 del contracte amb l’IVA exclòs. L’import de l’IVA, al 16%, és
30.312,53 . Tercer. Notificar la part dispositiva dels esmentats

acords a l’empresa adjudicatària i requerir la perquè en el termini de
vuit dies hàbils, comptadors des del dia següent a la data de la notificació, presenti el document que acrediti haver constituït la garantia
definitiva equivalent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, de
9.472,67 , i la documentació indicada a l’article 135.4 de la Llei
30/2007, previ a la formalització del contracte. Quart. L’adjudicació
definitiva del contracte es portarà a terme dins els cinc dies hàbils següents, quan finalitzi el termini de cinc dies hàbils després de la publicació de l’adjudicació provisional. Cinquè. Notificar a l’empresa
Dorseran Serveis de la Construcció, SL l’adjudicació definitiva del
contracte. Sisè. L’empresa adjudicatària ha de lliurar a l’Ajuntament
el Pla de seguretat i salut en el termini màxim de vuit dies hàbils 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. Setè. El contracte es formalitzarà en document administratiu amb el contingut mínim establert, en el termini de cinc dies hàbils des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació definitiva. Vuitè. El contractista iniciarà les obres
en un termini màxim de vuit dies, comptats a partir de l’endemà que
la corporació li notifiqui l’acord d’aprovació del Pla de seguretat i salut en el treball, del qual n’haurà d’emetre prèviament un informe
el/la director/a facultatiu/iva de les obres. Novè. Facultar l’Alcaldia
per a la signatura de tota la documentació que faci falta.
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE L’OBRA DENOMINADA PROJECTE DE MILLORA D’ESPAIS PÚBLICS URBANS (FASE B). El Ple de
l’Ajuntament del 6 de febrer de 2009 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 Projecte de millora d’espais públics urbans, fase B. El 9-3-2009 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 proposa a l’òrgan competent de
contractació adjudicar provisionalment l’obra a l’empresa Piedra Natural Leiro, SA, per haver ofert la proposta més avantatjosa en el seu
conjunt. Atès el dictamen l’Ajuntament en Ple per deu vots favorables, un vot en contra (APC-EPM) i dues abstencions (CiU) va adoptar: Primer. Ratificar el Decret de l’alcaldia núm. 71/2009, de 24 de
febrer, pel qual es va invitar a la licitació de l’obra denominada Projecte de millora d’espais públics urbans, fase B, les empreses que van
presentar la sol·licitud de participació i que tot seguit es detallen: Piedra Natural Leiro, SA; Acertis Obres i Serveis, SA i Excavacions
Osona, SA. Segon. Adjudicar provisionalment, mitjançant procediment negociat amb publicitat, l’obra denominada Projecte de millora
d’espais públics urbans, fase B, 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 416.767,24 pressupost del contracte
amb l’IVA exclòs. L’import de l’IVA, al 16%, és de 66.682,76 .
Tercer. Notificar la part dispositiva dels esmentats acords a l’empresa
adjudicatària i requerir la perquè en el termini de vuit dies hàbils,
comptats des del dia següent a la data de la notificació, presenti el document que acrediti haver constituït la garantia definitiva equivalent
al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, de 20.838,36 , i la documentació indicada a l’art. 135.4 de la Llei 30/2007, previ a la formalització del contracte. Quart. L’adjudicació definitiva del contracte
es portarà a terme dins els cinc dies hàbils següents, quan finalitzi el
termini de cinc dies hàbils després de la publicació de l’adjudicació
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protecció oficial té
la descripció següent: Parcel·la edificable, de 177,87 m2 de superfície,
situada pel seu front, al sud, amb el carrer de la Mare de Déu del Pilar, en una línia de nou metres cinquanta-tres centímetres; per l’oest,
a l’esquerra entrant, amb nucli urbà, en una línia trencada de dinou
metres trenta-dos centímetres; pel nord, al fons, amb espai verd públic, en una línia de vuit metres setanta-nou centímetres; per l’est, a la
dreta entrant, amb finca de Ger Baró, SL, en una línia de dinou metres vuitanta centímetres, perpendicular al c/ de la Mare de Déu del
Pilar. Li correspon el 10,04% d’aprofitament urbanístic i un ús edificable en una fondària màxima de setze metres i pati d’illa, la resta, on
es preveu construir 6 d’HPO de règim general. La parcel·la descrita té
les dades registrals: Inscrita al Registre de la Propietat número 1 de
Vic, en el tom 2654, llibre 165 de Centelles, foli 38, finca núm. 7367,
inscripció 1a, de 3-7-2007. Tercer. El dret de superfície constituït a
favor de la FHiSO tindrà una durada màxima de trenta-cinc anys, a
comptar a partir de la data d’elevació a escriptura pública del dret objecte de cessió. Quart. En el cas de no complir-se la finalitat pública
de construcció d’habitatges de protecció oficial en el termini de cinc
anys, es produirà la reversió automàtica de la finca esmentada. Cinquè. Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la documentació que
sigui necessària. Sisè. Comunicar la part dispositiva de l’acord a la
FHiSO per al seu coneixement i als efectes que calgui.
6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACCEPTACIÓ D’UNA
SUBVENCIÓ PER IMPORT DE 83.573,00 PER A L’ADQUISICIÓ DE TERRENYS PER A L’AMPLIACIÓ DE L’IES PERE
BARNILS. L’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la
Diputació, mitjançant resolució de 20-2-2009, comunica que en el
marc del protocol del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis
de Qualitat 2008–2011: La modificació de l’apartat tercer de la resolució de 29-9-2008, en el sentit de fer efectiva, de forma excepcional,
l’aportació amb anterioritat a l’escriptura pública de compravenda de
la subvenció concedida per a l’actuació d’adquisició de terrenys per a
l’ampliació de l’IES Pere Barnils. L’aprovació de la modificació de
l’apartat primer de la resolució aprovada per la Presidència, de 29-92008, en el sentit d’augmentar l’aportació econòmica inicial de
40.000 , amb la quantitat de 43.573 , destinada inicialment a l’Adquisició de terrenys a la zona vapor, la qual resulta una aportació
econòmica total per part de la Diputació de 83.573 , destinada a
l’Adquisició de terrenys per a l’ampliació de l’IES Pere Barnils. Atès
el dictamen l’Ajuntament en Ple, per unanimitat, va adoptar: Primer.
Acceptar la subvenció de 83.573 per l’adquisició de terrenys per a
l’ampliació de l’IES Pere Barnils. Segon. Comunicar l’acord a l’Àrea
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i als efectes que calgui.
7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MINUTA DEL CONVENI I L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER IMPORT DE 725.394,00 PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA
PISCINA COBERTA, PLA DE CONCERTACIÓ 2008–2011
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. Segons la minuta del
conveni entre l’Àrea d’Esports de la Diputació i l’Ajuntament de
Centelles per a la Construcció de la piscina coberta, en desenvolupament del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2008-2011. Atès que el conveni té com a objecte l’atorgament d’una subvenció de 725.394 per a la realització de l’actuació esmentada. Atès el dictamen l’Ajuntament en Ple per dotze vots favorables i un vot en contra (APC-EPM) va adoptar:
Primer. Aprovar la minuta del Conveni a formalitzar entre
l’Àrea d’Esports de la Diputació i l’Ajuntament de Centelles per
al finançament de l’actuació Construcció de la piscina coberta.
Segon. Acceptar la subvenció de 725.394 de l’Àrea d’Esports
de la Diputació. Tercer. Facultar l’Alcaldia per subscriure el
Conveni. Quart. Comunicar la part dispositiva de l’acord a
l’Àrea d’Esports de la Diputació.
25
S’aixeca la sessió a un quart de set de la tarda.
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provisional. Cinquè. Notificar a l’empresa Piedra Natural Leiro, SA
l’adjudicació definitiva del contracte. Sisè. L’empresa adjudicatària
ha de lliurar a l’Ajuntament el Pla de seguretat i salut en el termini
màxim de vuit dies hàbils 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. Setè. El contracte es formalitzarà en document administratiu amb
el contingut mínim establert, en el termini de cinc dies hàbils des de
l’endemà de la notificació de l’adjudicació definitiva. Vuitè. El contractista iniciarà les obres en un termini màxim de vuit dies, comptats
a partir de l’endemà que la corporació li notifiqui l’acord d’aprovació
del Pla de seguretat i salut en el treball, del qual n’haurà d’emetre
prèviament un informe el/la director/a facultatiu/iva de les obres.
Novè. Facultar l’Alcaldia per a la signatura de tota la documentació
que faci falta.
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACCEPTACIÓ D’UN
CRÈDIT DE CAIXA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
PER IMPORT DE 120.202,42 PER FINANÇAR L’OBRA DE
LA PISCINA COBERTA, FASE II.2. L’Àrea de Cooperació de la
Diputació de Barcelona ha comunicat la concessió a l’Ajuntament
d’un crèdit de caixa per import de 120.202,42 per finançar l’actuació local de l’obra de construcció de la piscina coberta, fase II. 2, amb
un interès del 0 % i 10 anualitats. Atès el dictamen l’Ajuntament en
Ple, per majoria de més de dos terços, la qual cosa suposa dotze vots
favorables i un vot en contra (APC-EPM) va adoptar: Primer. Acceptar el crèdit esmentat i donar conformitat plena a les condicions que
regulen el Reglament de la caixa de crèdit de cooperació local i la
normativa legal aplicable. Segon. Aprovar el model de conveni que
regula el crèdit. Tercer. Manifestar que el total d’aportacions econòmiques que es reben per a l’actuació esmentada no ultrapassa en cap
cas el 100% del seu cost. L’Ajuntament es compromet a comunicar a
la Diputació aquesta circumstància, si es produís més endavant.
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CESSIÓ GRATUÏTA
DEL DRET DE SUPERFÍCIE D’UN TERRENY A LA FUNDACIÓ HABITATGE I SERVEIS OSONA, AMB LA FINALITAT
PÚBLICA DE PORTAR A TERME LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL. El Ple de l’Ajuntament
de 30-10-2008 va acordar l’aprovació del Conveni de col·laboració
entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat,
el Consell Comarcal d’Osona, la Fundació Habitatge i Serveis Osona
(FHiSO) i l’Ajuntament de Centelles per a la promoció d’habitatge
amb protecció oficial sobre parcel·les de titularitat municipal. El Conveni elaborat pel Consell Comarcal d’Osona, que va ser objecte
d’aprovació pel Ple, configurava a la FHiSO com a ens instrumental
del Consell Comarcal; per això, es va optar per cedir el dret de superfície a favor del Consell Comarcal d’Osona. Atès que des de l’equip
de govern de l’Ajuntament i del Consell Comarcal d’Osona s’entén
més útil i operatiu per a la finalitat que es persegueix, que la cessió
del dret de superfície de la finca registral núm. 7367 es faci a favor de
la FHiSO, entesa aquesta com a ens no instrumental del Consell Comarcal. Mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 367/2008 es va iniciar
l’expedient de cessió gratuïta del dret de superfície d’un terreny a la
FHiSO, amb la finalitat pública i l’interès social de portar a terme la
construcció d’habitatges de protecció oficial. Durant el termini d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions ni reclamacions. Atès
que s’ha donat compliment del tràmit de comunicació de l’expedient
a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat. Segons els informes del secretari i atès el dictamen l’Ajuntament en Ple, per unanimitat, va adoptar: Primer. Modificar l’acord plenari de 30-10-2008 i
anul·lar els seus efectes. Segon. Aprovar la cessió gratuïta del dret de
superfície d’un terreny a la FHiSO, amb la finalitat pública i l’interès
social de portar a terme la construcció d’habitatges de protecció oficial. El terreny patrimonial apte per a la construcció d’habitatges de
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Clou amb èxit la
primera xerrada de les
V Jornades de Qualitat
Empresarial
El Servei de Promoció
Econòmica i Ocupació d'Osona Sud-Alt Congost ha
dut a terme, un any més, les
Jornades de Qualitat Empresarial, que enguany arriben a la seva cinquena edició.
Les jornades consisteixen
en una sèrie d'accions formatives que reben, de forma gratuïta, els empresaris i
directius del territori. L'objectiu és poder oferir eines
a les empreses que els permetin donar resposta als
reptes i necessitats actuals.
Dimarts 30 de juny s'ha
dut a terme a Centelles, la
primera xerrada monogràfica sota el títol “El finançament per a empreses”, amb
la programació següent:

Les Jornades tindran
continuïtat a partir de la
propera tardor.
Vols treballar ?
Si estàs interessat/-ada a
treballar o busques personal
per treballar et pots dirigir
al Servei d'Inserció Laboral.
ON SOM?
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
Correu electrònic:
osonasud.altcongost@diba.cat
www.osonasudaltcongost.org

HORARI D'ATENCIÓ
AL PÚBLIC:
De dilluns a divendres:
matins de 9.00 a 14.00 hores. Dilluns a dijous: tardes
de 16.30 a 19.00 hores.

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
TANCAT DEL 10 AL 31 D’AGOST

TURISME JOVE
Al PIPA et facilitem tota la informació
que necessitis per a preparar el teu
viatge:
3 Plànols i mapes
3 Allotjaments
3 Rutes i llocs a visitar
3 Transports
3 I un llarg etcètera per ajudar-te a muntar el teu viatge
A més, podràs tramitar-te els carnets internacionals:
. carnet d’estudiant internacional
. carnet de professor internacional
. carnet d’alberguista internacional

ASSESSORIA D’ESTUDIS I PROFESSIONS
Has fet la selectivitat? Has entrat en la primera opció? En qualsevol cas, al PIPA t’assessorem en:
p Estudis universitaris als quals pots accedir
p Estudis no universitaris
p Beques
p Residències d’estudiants
T’has apuntat a un cicle formatiu i no has entrat en l’opció que
buscaves? Vine al PIPA i t’ajudarem a buscar altres opcions d’estudis.

ASSEMBLEA JOVE
L’assemblea jove se’n va de vacances. Pots mantenir-t'hi en contacte a:
- http://groups.google.es/group/assamblea-joves-centelles
- al Facebook, unint-te al grup “Assemblea de joves (Centelles)

COLÒNIES DEL CAU
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Del 3 al 9 d’agost a la Casa de Colònies Can Curtius (situada al
Lluçà). Inscripcions al PIPA
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Biblioteca Municipal "La Cooperativa"
LES BANDES SONORES: MÚSICA
DE PEL·LÍCULES
Una Banda Sonora Original o BSO (en anglès “Original
Soundtrack”, “OST” o simplement “Soundtrack”) és el conjunt de paraules, sons i música que acompanya les imatges
d’una pel·lícula.
No obstant això, generalment aquest terme s’utilitza per
al·ludir només a la música d’un film. Per tant, fa referència a
aquella música tant vocal com instrumental composta expressament per a una pel·lícula i que compleix la funció de poten-

C/ Sant Joan, 25 - 08540 CENTELLES
Tel. 93 881 03 34 Fax 93 881 01 38
Adreça electrònica: b.centelles.lc@diba.es
web: sites.google.com/site/bibliotecadecentelles
Horari: de dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h.
Dimecres de 10 a 13.30 h.

ciar aquelles emocions que les imatges per si soles no són capaces d’expressar.
Moltes biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona dediquen una part del seu
fons a aquests documents, com la nostra, que compta amb
més de 160 bandes sonores, entre les quals podem trobar des
de clàssics com Chariots of fire (Carros de foc) -de Vangelis- fins a novetats com Twilight (Crepuscle) -BSO de la
pel·lícula basada en la novel·la homònima de Stephenie Meyer.

