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Ajuntament de Centelles

Informació Municipal

S’acaba el desmantellament de l’antiga línia
d’alta tensió al terme de Centelles
Fa un any i mig que es va posar en marxa la nova línia
de molta alta tensió de Sentmenat a Vic i, després de molts
treballs tècnics i burocràtics, aquest mes de juny s’ha acabat de desmantellar l’última torre que ha estat precisament

la de can Buenos.
Com a anècdota, hem de dir que la primera que van treure va ser la del pla de les Forques, també en el nostre terme municipal.

El Portal de Centelles
Juliol 2012
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Acta de la sessió ordinària núm. 3/2012 de l’Ajuntament en ple

El Portal de Centelles

Juliol 2012

Data: 26 d’abril de 2012
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Hi assisteixen l’alcalde, Miquel Arisa Coma, els regidors i regidores i el
secretari. El president obre la sessió i el secretari llegeix l’esborrany de
l’acta de la sessió anterior que s’aprova per unanimitat.
1. APROVAR, SI ESCAU, INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ MUNICIPAL -MP 29Vista la documentació tècnica de la modificació puntual del Pla general
d’ordenació municipal –MP29-, elaborada pels serveis tècnics municipals. La modificació puntual esmentada no afecta els interessos públics ni privats i compleix amb l’aprofitament i amb tots els paràmetres
urbanístics que fixa el Pla general d’ordenació municipal. Té, però, la
particularitat d’adequar les futures instal·lacions i construccions a la realitat actual. És procedent dur a terme l’aprovació inicial de la modificació puntual amb la finalitat que el seu contingut pugui ser conegut i
examinat per qualsevol entitat o persona interessada [...] en compliment de la Llei d’urbanisme
Segons l’informe de Secretaria i dels Serveis tècnics i atès el dictamen
de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Ordenació del territori l’Ajuntament en Ple, per unanimitat, va adoptar els acords: Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general d’ordenació municipalMP29-, suprimint l’últim apartat de l’article 324.4 i modificant el contingut parcial dels articles 611.2 i 617.2. Segon. La modificació puntual
proposada afecta els municipis que limiten amb el terme municipal de
Centelles, per la qual cosa cal donar-los audiència (art. 85.7 del Text
refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost); sí que consten a l’expedient organismes afectats per raó de
les seves competències sectorials, concretament cal requerir informe a
ADIF i al Ministeri de Foment. Així mateix, per l’entitat de la variació del
planejament no cal donar compliment a les exigències de l’article 59.2
del mateix text legal, a excepció de l’informe mediambiental. Tercer.
Exposar al públic l’acord durant el termini d’un mes mitjançant anunci
al DOGC, al BOP, en un dels diaris de major difusió de la província, al
tauler d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament, per tal que les persones interessades puguin examinar-lo i formular les oportunes al·legacions o reclamacions.
2. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COOPERACIÓ PER A
LA IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ DEL PLA D’ASSISTÈNCIA I SUPORT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA COMARCA
D’OSONA.
El Conveni de cooperació per a la implantació i execució del Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la comarca d’Osona
es concreta en l’establiment d’una organització logística de suport, assistència i cooperació comarcal a les funcions municipals de protecció
civil – tant en la planificació i prevenció, com en l’emergència i en la rehabilitació – per a la consecució de les finalitats bàsiques que estableix
l’art. 3 de la Llei de Protecció Civil de Catalunya.
Atès el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Ordenació del
territori l’ajuntament en Ple, per unanimitat, va adoptar els acords: Primer. Aprovar el Conveni de cooperació per a la implantació i execució
del Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la comarca d’Osona. Segon. Facultar l’Alcaldia per a la signatura de tota la documentació que sigui necessària. Tercer. Comunicar la part dispositiva
de l’acord al Consell Comarcal d’Osona per al seu coneixement i als
efectes que calgui.
3. APROVAR, SI ESCAU, LA DECLARACIÓ DE VIC, PEL COMPROMÍS LOCAL ENVERS RIO+20, CAP AL BON GOVERN AMBIENTAL I L’ECONOMIA VERDA
En quinze anys de singladura, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat ha deixat ben palès un ferm convenciment per incorporar
els principis del desenvolupament sostenible al món municipal.

Ara, justament quan han transcorregut dues dècades d’ençà de la Cimera de la Terra de 1992, que va inspirar la constitució mateixa de la
Xarxa i que va marcar un punt d’inflexió en la manera d’abordar l’encaix del medi ambient en la societat, Nacions Unides preveu l’organització, per al proper mes de juny, de la Conferència de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible, trobada que, de manera
col·loquial, ja és usualment coneguda amb l’acrònim de Rio+20.
En la mateixa línia, l’Assemblea General de les Nacions Unides ha proclamat l’any 2012 Any Internacional de l’Energia Sostenible per a Tothom, una valuosa oportunitat per aprofundir la presa de consciència
sobre la importància d’incrementar l’accés sostenible a l’energia, l’eficiència energètica i l’energia renovable en l’àmbit local, regional, nacional i internacional.
La nova proposta de reflexió planetària es produeix en un moment
d’inestabilitat econòmica, situació a la qual els principis de la sostenibilitat tenen molt a aportar. Efectivament, un dels objectius bàsics de la
conferència serà el foment de l’economia verda en el context del desenvolupament sostenible: tota una declaració de principis que corrobora que la feina duta a terme fins ara des de la Xarxa de Ciutats i Pobles s’ha fet en la direcció correcta.
En particular, al llarg dels darrers quinze anys, els municipis de la Xarxa han generat un treball ingent i s’han erigit, molt sovint, en pioners en
la introducció dels principis d’acció que van emanar d’aquella Cimera
de la Terra de referència, i han treballat per aplicar en els seus territoris
respectius polítiques i actuacions de sostenibilitat, totes les quals redunden en una disminució de la petjada ecològica, en l’eficiència en
l’ús dels recursos i, en conseqüència, a assentar les bases per a una
gestió ambiental municipal més eficient.
És de justícia reconèixer el paper que han representat els municipis,
amb el suport de la Diputació de Barcelona, en la implementació de les
Agendes 21 Locals, i, més recentment, en el concert europeu, en el
disseny de polítiques d’eficiència energètica i de mitigació del canvi
climàtic, en el marc del Covenant of Mayors, el Pacte dels alcaldes.
Ara, davant de l’oportunitat per al debat i la reflexió que se’ns obre davant la nova conferència de Rio i del Pla estratègic 2011-2015 que acabem d’aprovar, i tenint present el treball impulsat a Catalunya durant
l’any passat, orientat a preparar la participació activa del nostre país a
la Conferència, la Xarxa assumeix el repte d’aportar noves propostes
d’acció, dissenyades en sincronia amb el marc descrit i amb els criteris
plantejats des d’altres àmbits institucionals.
Atès el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Ordenació del
territori l’Ajuntament en Ple, per unanimitat, va adoptar els acords: Primer. Potenciar les polítiques de sostenibilitat municipal des del convenciment de la seva idoneïtat com a eix vertebrador del bon govern
ambiental local, i perquè entenem que constitueixen una estratègia que
coincideix plenament amb els criteris d’eficiència i estalvi de recursos
aplicable a la situació econòmica actual. Segon. Desenvolupar la potencialitat màxima dels municipis en tots aquells camps generadors
d’activitat econòmica verda relacionats amb el desenvolupament sostenible. Tercer. Explorar les possibilitats d’ocupació relacionades amb
l’àmbit de la sostenibilitat en tots els sectors ambientals, tradicionals i
emergents: eficiència energètica i energies renovables, cicle local de
l’aigua, tractament dels residus, gestió del soroll, comunicació ambiental i consum responsable. Quart. Estimular la coordinació entre les administracions locals, supramunicipals i nacionals, especialment en
l’àmbit de Catalunya, per tal de crear sinergies que incideixin en un
avançament net en desenvolupament sostenible i garanteixin l’eficiència dels recursos invertits, econòmics, humans i d’organització. Cinquè. Fomentar la cooperació amb el sector empresarial, per tal de ge-
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Norbert Gómez, en representació del Grup polític municipal d’ERCAM, presenta tres mocions.
1a MOCIÓ EN SUPORT AL MOVIMENT DIEM PROU QUE APOSTA
PER PAGAR ELS IMPOSTOS A L’AGÈNCIA CATALANA EN COMPTES D’HISENDA.
Els representants del PSC-PM I APC-EPM manifesten que rebutgen la
Moció per no tenir cobertura jurídica i que l’Administració local ha d’observar, en tot moment, la legislació aplicable per evitar els perjudicis i
la responsabilitat que podria comportar el no fer-ho. Seguidament es
passa a votar la urgència amb el següent resultat:
L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, la qual cosa
suposa tres vots favorables i deu vots en contra (dels representants
del PSC-PM i de la representant d’ApC-EPM) dels tretze membres que
formen la corporació municipal, rebutgen la Moció.
2a MOCIÓ PER LA COMPRA DE LA CASA PALAU DE CENTELLES,
plaça Major.
Intervé l’alcalde i manifesta que el tema referit és complicat, assenyala
que la propietat els va fer una oferta sobredimensionada i per tant
inacceptable per part de l’Ajuntament. Tanmateix, és veritat que hi ha
un embarg parcial de l’immoble per part d’Hisenda. Respecte a la possibilitat d’expropiar l’edifici assenyala que cadascuna de les expropiacions que ha portat a terme l’Ajuntament li ha sortit molt costosa i manifesta que és veritat que si la compravenda s’hagués portat a terme
l’any 1994, la cosa hauria estat diferent, ja que l’Ajuntament en aquell
moment necessitava nous equipaments. Per tot el que s’ha exposat, li
proposa que retiri la Moció presentada per evitar el seu rebuig a canvi
del compromís de l’equip de govern de realitzar una reunió amb tots
els grups polítics de l’Ajuntament, amb l’objecte de donar informació
detallada del treball realitzat i de les negociacions que fins ara s’han
portat a terme.
Intervé Norbert Gómez, en representació del Grup polític municipal
d’ERC-AM, i retira la Moció.
3a MOCIÓ QUE REPROVA L’ACTITUD DEL REI, JOAN CARLES I,
rey de España que actua de Jefe del Estado Español, segons la Constitució vigent.
Els representants dels grups municipals manifesten que existeix un
acord al consistori que diu que únicament es tractin en el Ple temes
que tinguin interès local pel municipi, per la qual cosa no s’han de tractar assumptes que desbordin el marc de les competències locals i per
tant la seva incidència al municipi i que els temes que desborden l’àmbit local siguin tractats en el nivell que els correspongui segons el cas.
Per tot això, es rebutja la urgència per a la inclusió de la Moció a l’Ordre del dia.
5. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
En aquest apartat es va parlar de: el Pressupost general de l’Ajuntament (CiU), el Projecte de dinamització esportiva dels municipis
d’Osona Sud (apc), les actituds incíviques (ERC), el Pla contra incendis del Puigsagordi (CiU), el préstec de 171.000,00 euros de la Diputació a la Generalitat de Catalunya perquè pugui pagar part del deute
que té amb l’Ajuntament (ApC), la cruïlla de l’avinguda Diagonal amb
el carrer de Sant Josep (ERC), les preinscripcions a l’Escola de música
i a les escoles bressol (ApC), l’arbrat d’algunes tanques de jardí que
ocupen espai a les voreres (ERC), el compromís de l’equip de govern
de donar informació per part de cadascuna de les regidories sobre les
accions realitzades i a realitzar en el mandat (Apc), el Pla de mobilitat
(ERC), les analítiques de les aigües de la xarxa i de les fonts (ERC),
l’Associació de Municipis (ERC).
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.
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El Grup municipal de CiU presenta: “MOCIÓ PER TAL QUE ES FACI
EXTENSIU EL DESCOMPTE DEL TRANSPORT ALS/A LES ATURATS/ADES, PRENENT COM A REFERÈNCIA EL LLOC ON VIUEN
RESPECTE A LA SEVA OFICINA DE TREBALL -OTG
Atès que existeix una línia d’ajuts per facilitar la mobilitat als/ a les aturats/ades en el transport públic integrat, que representa un descompte
d’un 80% en l’adquisició de la T-mes.
Atès que s’entén que és un ajut per facilitar, entre d’altres, als/ a les
aturats/ades en el desplaçament a la seva Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya –OTG.
Atès que a la nota de premsa de la Generalitat de Catalunya s’indica
en caràcter general les bonificacions es realitzaran en els títols de
transport d’una zona en funció del domicili de la persona beneficiària.
Atès que encara hi ha empreses de transport o/i serveis que encara no
estan integrades dintre de l’ATM.
Atès que la normativa especifica que la bonificació és per a una zona, i
en el cas de Centelles, l’oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya és a Vic, a dues zones integrades. Proposen:
Primer. Que el descompte que s’aplica als catalans que tenen dintre
de la mateixa zona la seva OTG, també s’apliqui a aquells que aquesta
estigui a dues o més zones del seu domicili.
Segon. Que el descompte sigui extensible a tots els transports estiguin
o no integrats dintre de la tarifa vigent del mitjà de transport, independentment de la seva titularitat.
Tercer. Que en el cas de Centelles, s’apliqui el descompte del 80% en
la T-mes de dues zones, igualant les condicions i accés a aquesta bonificació a la resta de ciutadans/anes que tenen la seva OTG dintre de
la zona 1 integrada.
Quart. Que aquest acord es comuniqui a les Conselleries de treball i
ocupació i a la de mobilitat, als portaveus dels grups del Parlament de
Catalunya, a les entitats municipalistes i als sindicats CCOO i UGT”.
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L’Ajuntament en
Ple, per unanimitat, aprova la Moció en la seva integritat.

El Portal de Centelles

nerar oportunitats de col·laboració público - privada en el camp de la
sostenibilitat. Sisè. Establir lligams amb les xarxes de sostenibilitat per
mantenir projectes i objectius comuns, i amb les entitats i el teixit social
per tal de potenciar estratègies de sensibilització i comunicació que
aconsegueixin la complicitat de les ciutadanies en la implementació de
les polítiques ambientals locals. Setè. Donar suport als acords nacionals i internacionals amb objectius de sostenibilitat i eficiència en l’ús
dels recursos, i en particular al Pacte dels alcaldes per una energia
sostenible local, per tal de promoure les energies renovables, l’eficiència energètica i la millora de la comptabilitat energètica. Vuitè. Impulsar el treball en xarxa a nivell tècnic i polític, com a àmbit de reflexió i
de construcció de l’acció i, en definitiva, com a espai de creixement
municipal. Novè. Instar a presentar la Declaració de Vic en els respectius plens municipals, abans del 10 de juny, per donar el màxim suport
al compromís local envers Rio+20, i a notificar els acords a la presidència de la Xarxa.
4. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DEL 17 D’ABRIL DE 2012, SOBRE LA RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 32 DE L’ANY 2012, EN EL QUAL
S’ADJUDICA DEFINITIVAMENT EL SERVEI DE NETEJA DELS
EQUIPAMENTS EDUCATIUS MUNICIPALS I DE LA BIBLIOTECA.
DECRET NÚMERO 32/2012 - Adjudicar definitivament, mitjançant
procediment obert, el Servei de neteja dels equipaments educatius municipals i de la biblioteca a l’Associació Sant Tomàs, PARMO, Tac Osona, per presentar la proposta més avantatjosa en el seu conjunt i
contractar l’execució pel preu cert de vuitanta-cinc mil set-cents vint
euros amb trenta-sis cèntims (85.720,36 euros), pressupost del contracte amb l’IVA exclòs. L’import de l’IVA, al 18%, és de quinze mil
quatre-cents vint-i-nou euros amb seixanta-sis cèntims (15.429,66 euros). El contracte es formalitzarà en document administratiu. L’acord es
ratificarà per la Junta de Govern Local en la propera sessió que es faci. L’Ajuntament en Ple se’n dóna per assabentat
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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

Què et podem oferir des del Servei Local
d’Ocupació?
El Servei Local d’Ocupació (SLO) és un servei sorgit del Pacte territorial Osona sud-alt Congost, format per 10 municipis: Aiguafreda, Balenyà, Centelles, el Brull, Muntanyola, Sant Martí
de Centelles, Seva, Taradell, Tona i Viladrau.
En la nostra oficina hi podràs trobar de forma
gratuïta 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 individualitzats: Donem
resposta a les preguntes més freqüents sorgides
de la recerca de feina: com fer un bon currículum, com superar una entrevista de feina, on puc
anar buscar feina,...
– Seminaris de formació: Organitzem sessions en grup amb l’objectiu de donar-vos les eines necessàries per ser més competents al mercat de treball (ús de les noves tecnologies, eines
per buscar feina,...).
– Club de la feina: Oferim un espai de recerca
activa de feina amb ordinadors amb connexió a
internet, tauler d’ofertes de feina i informació actualitzada sobre el mercat de treball.

El Portal de Centelles
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Per a més informació:
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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

Viatgeteca d’estiu
Prepara el teu viatge de la forma que més t’agradi:
- 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.)

Baixada de carretons
Ja pots començar a fer el carretó per la Festa Major. Pots consultar les bases al PIPA o a
www.centelles.cat/elpipa

Assessoria d’estudis i professions del PIPA
Al PIPA t’orientem perquè puguis inscriure’t a la millor opció.
- Preinscripció universitària. Fins al 3 de juliol
- Preinscripció a les Escoles Oficials d’idiomes. Del 31 d’agost al 4 de setembre
- Cursos d’informàtica, de graduat escolar, de preparació a les proves d’accés a la
formació professional
- Tallers d’art per a joves. Preinscripcions obertes

Estiu 2012
Nits de piscina: Cada dijous de 21h a 24h: (entrada gratuïta)
- Dijous dia 5: Inflables aquàtics (tobogan doble), Tennis
taula rodó i música en directe a càrrec de Fyahlight Crew
- Dijous dia 12: Hip Hop i cinema
- Dijous dia 19: Inflables aquàtics (gronxador) i música
Curs de màgia:
Dimarts de 6h a 8h (de 6 a 12 anys)
Dijous de 6h a 8h (majors de 12 anys)
Durada: 8 hores (juliol). Preu: 35 euros (inclou material)
Inscripcions al PIPA
Activitats de l’Espai Jove (de 12 a 17 anys)
Personalitza la teva samarreta!. Dilluns 9 de juliol a les 18h. GRATUÏT
Excursió nocturna. Dimarts 10 de juliol a les 21.30h. Sortida des de l’Espai Jove. GRATUÏT
Iniciació al submarinisme. Dimecres 11 de juliol. GRATUÏT
Sortida Jove a la Via ferrada de les Baumes Corcades. Divendres 13 de juliol a les
15.30h. Sortida de la parada de bus de l’Institut. Preu: 6,50€
Taller de graffitis. Dilluns 16 i 23 de juliol a les 17.30. GRATUÏT
Cinema a la fresca. Dimarts 17 de juliol a les 22h. Al pati de l’Espai Jove. GRATUÏT
Risoteràpia. Dimecres 18 de juliol a les 19h. GRATUÏT
Torneig de futbol sala. Divendres 20 i 27 de juliol a les 17h. Al Pavelló vell. GRATUÏT
Sopar jove!. Dimarts 24 de juliol a les 21.30h. Pista del Casal Francesc Macià. Preu: Cal
portar un plat de menjar.
Taller de massatges. Dimecres 25 de juliol a les 19h. GRATUÏT
I, a més, al PIPA t’informem de:
Camps de treball, brigades de solidaritat. Cursos d’idiomes a l’estranger. Colònies, campaments i estades a diferents llocs de Catalunya. I totes les activitats de Centelles per a joves.

Biblioteca Municipal La Cooperativa
L’ORDRE A LA BIBLIOTECA: UN LLOC PER A CADA COSA
I CADA COSA AL SEU LLOC (2a PART)
A la primera part ressaltàvem la importància de l’ordre a l’hora de trobar
els documents a la biblioteca, dèiem que la CDU classifica els coneixements
en 10 grans classes i posàvem alguns exemples. En aquesta ocasió us en
proposem algun més, afegint-hi recomanacions.
En el 52 hi trobaràs tot el referent a l’univers, si vols conèixer el nom de
les constel·lacions d’una manera pràctica i senzilla busca: El món de les estrelles, 523 Gou. En el 334 tot sobre cooperativisme: 50 Cosas que debes

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)
saber sobre las cooperativas de viviendas, 334 Gon. Ves a l’1 si vols conèixer
diferents respostes a les grans qüestions de la vida: El libro de la Filosofía, 1
Lib. Si el que necessites són coneixements previs a un viatge busca pel
91(026), per exemple: Canadà, 91(026)(7) Can. El que vols és viatjar per la
Història?, t’hi portarà el 9: Un viaje por la Historia en 365 días, 902 Alb. Però
què passa amb la narrativa? Les novel·les les ordenem amb les lletres N o
JN, depenent de si són per adults o per a joves, seguides per les tres primeres lletres del cognom de l’autor o autora, per exemple: Pa negre d’Emili Teixidor, N Tei o El diari vermell de la Carlota de la Gemma Lienas, JN Lie.

