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Ja està oberta la piscina d’estiu
Després de posar-la a punt, hem obert la piscina d’estiu.
Aquest equipament solament serà de lleure ja que els cursets
i les activitats a l’aigua es continuaran fent a la piscina cober-

Hem rebut de la Generalitat de Catalunya una subvenció, de 300.000 euros per la urbanització de
Sant Pau, del Fons per a la regularització i millora
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics.

Juliol 2010

Un total de 72 municipis van presentar les seves
sol·licituds per optar a la segona convocatòria
d’ajuts dirigida a ajuntaments per redactar els Programes d’adequació, que abastarien 106 urbanitzacions amb dèficits situades als seus termes.
D’aquests expedients, n’han resultat escollits un total de 42. Aquesta línia de subvencions està dotada
amb un import total de 9,9 milions d’euros i els ajuntaments rebran un ajut màxim de 300.000 euros.

El Portal de Centelles

Tres-cents mil euros
per la urbanització
de Sant Pau

ta. Per tant, disposem de dos equipaments: un d’esbarjo, per
prendre el sol i banyar-se, i l’altre per fer esport i pràctiques
de salut.
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Resum de l’acta de la sessió extraordinària
de 28 de maig de 2010
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A 2/4 de 9 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. Excusa l’assistència Margarida Prat Creus. El president declara oberta vàlidament la
sessió i el secretari llegeix l’esborrany de l’acta anterior que
s’aprova per majoria de més de dos terços.
1. APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15 REGULADORA DE LA TAXA
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LES ESCOLES
BRESSOL. El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
estableix en els articles del 15 al 19 el procediment per aprovar i modificar les ordenances fiscals reguladores dels tributs
locals. Les ordenances fiscals han de complir la doble funció
de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora de comunicació informativa amb els ciutadans i les ciutadanes. 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 la Llei reguladora de les hisendes locals.
Segons els informes jurídic i econòmic i atès el dictamen de la
Comissió Informativa l’Ajuntament en Ple, per majoria de més
de dos terços, la qual cosa suposa deu vots favorables i dos
vots en contra (CiU) dels tretze membres que formen la corporació municipal, va adoptar els acords següents: Primer. Aprovar provisionalment per al curs 2010 - 2011 la modificació de
l’ordenança fiscal número 15 reguladora de la taxa per a la
prestació del servei de les escoles bressol. Segon. Establir
que l’augment de les tarifes tingui efecte a partir de l’inici del
curs escolar 2010 - 2011. Tercer. Aprovar els informes jurídic i
econòmic per determinar l’import de la taxa. Quart. Exposar
l’acord provisional al BOP i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament
pel termini de 30 dies hàbils. Durant el període d’exposició pública de les ordenances, les persones que tinguin un interès
directe o en resultin afectades, en els termes previstos a la
Llei reguladora de les hisendes locals, 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. Cinquè. Publicar en el Butlletí Oficial de
la Província els acords definitius que, un cop transcorregut el
període d’exposició pública, calgui adoptar, així com el text de
les ordenances noves i modificades. Sisè. 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’article 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.
2. APROVAR, SI ESCAU, PROVISIONALMENT EL REGLAMENT D’ÚS I GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL.
Atesa la necessitat de portar a terme l’aprovació del Reglament d’ús i gestió de la deixalleria municipal de Centelles.
Atès que aprovar els reglaments municipals és una competèn-

cia atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable,
atès que el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya disposa que els reglaments municipals s’entendran
aprovats definitivament amb caràcter automàtic si no són objecte de cap reclamació, al·legació o suggeriment amb motiu
del tràmit d’informació pública de l'expedient. Segons l’informe
del secretari i atès el dictamen de la Comissió Informativa
l’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, va
adoptar els acords següents: Primer. Aprovar inicialment el
Reglament d’ús i gestió de la deixalleria municipal de Centelles. Segon. Sotmetre a informació pública aquest Reglament
pel termini de 30 dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar
al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al BOP, al DOGC, a un mitjà
de comunicació escrita diària i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des
de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades. Tercer. El Ple resoldrà les al·legacions formulades i, si
escau, procedirà a l’aprovació definitiva en el termini de tres
mesos a comptar des de l’acord d’aprovació inicial. Quart. Publicar el text íntegre d’aquest Reglament, un cop aprovat definitivament, al BOP, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i anunciar en el DOGC la referència del BOP en què hi hagi la publicació esmentada anteriorment. Cinquè. Disposar que si no
s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el
termini d’informació pública, s’entendrà definitivament elevat
l’acord corresponent a l’aprovació inicial.
3. APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI
RELATIU AL FUNCIONAMENT DE LES LLARS D’INFANTS
MUNICIPALS. Per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió
extraordinària de 25 de setembre de 2003, es va ratificar
l’acord de la Comissió de govern, de 16 de setembre de 2003,
relatiu al conveni entre l’Ajuntament de Centelles i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per crear
un centre d’educació preescolar de titularitat municipal. En data 29 de gener de 2004 el Ple de l’Ajuntament va ratificar el
Conveni relatiu al funcionament de la llar d’infants municipal
formalitzat per l’Ajuntament i l’Associació Niu d’Infants de data
1 de gener de 2004. Atès que és necessari portar a terme la
modificació del Conveni referit i l’objecte és incloure en l’articulat la llar d’infants municipal el Petit Pi, actualment en funcionament. Atès que el funcionament és exactament el mateix
que s’aplica al centre Niu d’Infants. Atès el dictamen de la Comissió Informativa l’Ajuntament en Ple, per majoria de més de
dos terços, va adoptar els acords següents: Primer. Aprovar
la inclusió de la llar d’infants municipal el Petit Pi a l’articulat
del Conveni relatiu al funcionament de la llar d’infants municipal; en concret, li seran d’aplicació totes les clàusules de la
primera a la divuitena, exceptuant la desena, per la qual cosa
no es produirà, en cap cas, la reversió de l’immoble, situat al
carrer dels Casals, número 3, a l’Associació Niu d’Infants.
Tanmateix serà objecte de modificació l’annex del conveni relatiu a la relació del personal fix i temporal que per a la llar
d’infants municipal el Petit Pi correspondrà a l’Annex 2, així
com l’actualització de l’Annex 1. Segon. Notificar la part dispositiva de l’acord a l’Associació Niu d’Infants per al seu coneixement i als efectes que calgui.
S’aixeca la sessió a les nou del vespre i signa aquesta acta el
president i el secretari que la certifico.
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Què vol dir innovar? Si sóc un autònom
o una pime... m’afecta? Què guanyo innovant? Algú em pot ajudar a ser innovador?
Es parla molt d’innovació, però moltes vegades no queda clar en què consisteix. L’acte
d’innovar pot afectar qualsevol procés productiu o de serveis, independentment de la mida
de l’empresa. Innovar bàsicament consisteix a
analitzar l’empresa, buscar un dels seus problemes i focalitzar-se en ell, buscant una solució que s’adapti a les circumstàncies del moment. Aquestes circumstàncies s’han d’analitzar des de tres vessants o esferes:
o L’esfera social i cultural
o L’esfera econòmica i de mercat
o La tecnologia i la ciència
Com més elements de les tres esferes integrem en el nostre estudi, més ens acostarem a una diagnosi acurada del nostre problema, més ens acostarem a la millor solució, i
més oportunitats d’èxit tindrem. Trobar aquesta solució és precisament innovar. Per posar
un exemple, hi ha productes que malgrat ser
innovadors van fracassar perquè quan es van
intentar comercialitzar la societat encara no
estava preparada per a la novetat. Per tant,
l’anàlisi no estava ben feta. La gent sol pensar
que innovar és un procés car, però no és així.
Abans de la globalització les empreses només
s’havien de preocupar del seu entorn més immediat, però ara és molt important tenir informació, no només de la competència veïna, sinó de qualsevol canvi significatiu en l’exterior
que la pugui afectar per prendre les decisions
més encertades.
Quines són les estratègies que caracteritzen una empresa innovadora?
1. L’empresa innovadora aprofita les noves
tecnologies per obtenir productes i/o serveis
amb un menor cost de producció i un marge
de benefici superior, que a més tinguin un
millor funcionament i menys avaries o man-

cances. Això disminueix les queixes dels
clients, genera més satisfacció i una millor
imatge per l’empresa.
2. L’empresa innovadora sap que les persones no són sempre iguals. Els consumidors
canvien perquè varien els moments en què es
demanda el consum de les coses.
3. Si l’empresa té un bon producte o servei, però no té eines o recursos per fabricar-lo,
produir-lo o distribuir-lo, té clara que s’ha d’associar amb algú abans que la passin al davant
i perdi l’oportunitat: millor abans i acompanyada que tard i sola. Possibles associacions:
amb universitats, cambres, ajuntaments, clústers, parcs tecnològics, etc.
4. L’empresa intenta sorprendre els clients
amb novetats.
5. Una marca només té valor si els seus
productes generen satisfacció i fidelització de
clients. De vegades, innovar pot sortir-se de
l’esquema de “marca” que l’empresa té consolidat fa anys.
6. L’empresa innovadora ofereix no només
el producte, sinó serveis i consumibles. Un
exemple típic seria el sector de l’automoció.
7. L’empresa innovadora ha de fer que el
client distingeixi els valors afegits del seu producte o servei. Les persones només donen
valor a allò que perceben. Si no ho distingeixen, no ho valoraran. Això empitjora si el producte és car i el seu valor afegit no es percep.
Acció 10 és una entitat de la Generalitat
que proporciona eines d’assessorament, suport i ajut financer a les empreses que volen
ser innovadores. Des de Promoció Econòmica
us podem posar en contacte amb aquesta entitat on també podeu rebre l’assessorament
adequat. Podeu també fer una ullada a la web
http://www.acc10.cat.

Nits de piscina
ELS DIJOUS DE JULIOL
De 20:30h a 24h. A la piscina municipal. Gratuït
Dijous, dia 1: Inflables aquàtics
Dijous, dia 8: Aquagym
Dijous, dia 15: Cinema a la fresca: “Allà on viuen els monstres”
Viatgeteca d’estiu
Dijous, dia 22: Inflables aquàtics
Prepara el teu viatge de la forma que t’agradi més:
- Informació de rutes i llocs per visitar
- Plànols, guies d’allotjament, guies de diferents països, etc.
- Carnets internacionals (d’alberguista, d’estudiant, de professor, etc.)
Taller operació bikini
Taller d’alimentació on aprendràs a cuidar del teu cos i la teva imatge d’una forma sana i divertida!. Per a joves de 12 a
18 anys. Dia 5 de juliol a les 12:30h a l’Espai Jove. Gratuït.
Inscripcions a l’Espai Jove
Taller de reciclatge
Podràs fer anells, arracades, clauers, llibretes i tota mena
d’accessoris. Per a joves de 12 a 18 anys. Dilluns 12 i dilluns
19 a les 18:30h a l’Espai Jove. Gratuït. Inscripcions a l’Espai
Jove.
Taller d’aventura i orientació
Per a joves de 12 a 18 anys. A les 18h a l’Espai Jove. Dimarts 6 de juliol: Iniciació a l’orientació. Dimarts 13 de juliol:
Cursa d’orientació en BTT. Dimarts. 20 de juliol: Ràpel a la
Tosquera. Inscripcions a l’Espai Jove
Tardes al pati
Ping-pong, jocs d’aigua, bàdminton... Per a joves de 12 a 18
anys. Dia 7, 14 i 21 de juliol. De les 17h a les 21h a l’Espai
Jove
Cinema a l’aire lliure

Per a més informació:Servei de Promoció
C/ Nou, 11 08540 Centelles

Per a joves de 12 a 18 anys. Dia 28 de juliol a les 21:30h. A
l’Espai Jove. Gratuït. Inscripcions a l’Espai Jove

Telèfon: 93 881 12 57
Correu electrònic:
osonasud.altcongost@diba.es
www.osonasudaltcongost.org

Torneig de bàsquet
Per a joves de 12 a 18 anys. Dia 23 de juliol. A les 17h a
l’IES Pere Barnils. Inscripcions a l’Espai Jove

Econòmica i Ocupació Osona Sud- Alt Congost

Biblioteca Municipal "La Cooperativa"
ELS EX-LIBRIS, DE MARCA DE PROPIETAT
A OBJECTE DE COL·LECCIÓ
Un ex-libris és una marca de propietat que, normalment, consisteix
en una estampa, etiqueta o segell que acostuma a col·locar-se al revers de la coberta o tapa d’un llibre, i que conté el nom de l’amo de
l’exemplar o el de la biblioteca propietària. Habitualment, aquest nom
va precedit de l’expressió d’origen llatí ex libris (que significa literalment “d’entre els llibres de”). Tot i que el primer antecedent d’un ex-libris el trobem a l’Egipte del s. XV aC, no és fins a la introducció de la
impremta i de l’ús de les tècniques de gravat quan podem parlar
d’ex-libris en el sentit que donem actualment a aquest terme.
26
A finals del s. XIX creix l’interès per la bibliofília i l’afició pels ex-li-
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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

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
13.30 h. (del 15 de juny al 15 de setembre)

bris, i n’apareixen els primers col·leccionistes; és en aquesta època
quan sorgeixen els estudis pioners sobre el tema i les primeres publicacions especialitzades.
Molts són els temes que s’han vist reflectits en els ex-libris, entre
ells, la muntanya com a fet simbòlic. L’alemany Adolf Kunst va treballar en la creació d’ex-libris al llarg de tota la seva vida, i la seva producció entre 1913 i 1930 es podrà veure a l’exposició Els ex-libris i la
muntanya: Adolf Kunst, la seva obra entre 1913 i 1930, del 5 al 23 de
juliol a la Sala polivalent de la Biblioteca –pots trobar més informació
sobre aquesta exposició a sites.google.com/site/bibliotecadecentelles/agenda-4 i a sites.google.com/site/bibliotecadecentelles/guies-delectura-1.

