
Ajuntament de Centelles

Nous plafons informatius a les entrades del poble
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En els dos plafons existents a les entrades a la pobla-
ció s’hi ha posat en un cantó el plànol de Centelles amb 
tots els carrers i en l’altre el plànol del terme amb rutes 
per caminar, cases de pagès, fonts i un codi QR per po-

der descarregar, a través d’Internet, les rutes que a més 
s’aniran ampliant i actualitzant.  També a través d’un altre 
codi QR podrem entrar directament a la pàgina web de 
l’Ajuntament. 



Resum de l’acta de la sessió extraordinària de ple 2015/4 de 21-4- 2015
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Horari: de 22:00 a 22:45. Lloc: sala de Plens de l’Ajuntament. Assistents: 
Miquel Arisa Coma, alcalde president, els regidors/ores i Josep Lluís Bergés 
Collado, secretari general. Excusa l’assitència, Jacinto Prado Martínez. El 
president obre la sessió  i el secretari llegeix l’esborrany de l’acta de la 
sessió anterior que s’aprova per majoria de més de dos terços. ERC-AM i 
indica que el seu vot serà en contra.

1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈ-
DIT DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT NÚM. 1/2015

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 des-
pesa en cada moment. Atès que la Diputació de Barcelona en el marc del 
Programa complementari de foment de l’ocupació local, del Pla “Xarxa de 
Governs Locals” ha aprovat diversos ajuts destinats a diferents programes 
d’aquest municipi. Atès que el Servei d’Ocupació de Catalunya ha apro-
vat un ajut per finançar els programes d’experienciació laboral. 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 1, 2 i 6  per tal de fer front 
a despeses  que s’han de realitzar durant aquest any.  Atès que es disposa 
de romanent de tresoreria per a despeses generals a finançar inversions 
financerament sostenibles, en aplicació de la disposició addicional 6a. de la 
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. Atès que entre les modificacions pressupostàries que autoritza la 
normativa les aplicables en el nostre cas són les que es descriuen:

Expedient de modificació de crèdit (MP 1/2015) del Pressupost munici-
pal vigent, mitjançant: 

- Crèdits extraordinaris:
Partida Títol     Crèdits extraordinaris
136-21000 Pla de prevenció d’incendis forestals     3.518,10
165-60900 Enllumenat públic c/Sant Josep   15.742,94
241-13104 Retribucions Plans Locals d’Ocup. DIBA 121.118,34
241-13105 Retribucions Plans Locals d’Ocup.SOC   33.456,92
241-16000001 Seguretat Social Plans Locals d’Ocup. SOC   11.080,18
241-16000001 Seguretat Social Plans Locals d’Ocup. DIBA   39.926,76
241-2100002 Material per treballs personal plans d’ocup.10.000,00
241-2210401 Vestuari personal plans d’ocupació     2.919,32
933-6220001 Instal·lació del gas natural a les escoles   19.565,68
933-6220002 Instal·lació ascensor a l’escola I. Cerdà   51.600,00
    Total    308.928,24
- Suplements de crèdit:
Partida Títol   Suplements de crèdit
1532-6190002 Obres de pavimentació c/J. Falgueras    6.900,00
  Total       6.900,00
- Transferències:
Partida Títol   Suplements de crèdit
136-21000 Pla de prevenció d’incendis forestals      390,90
1532-22112 Wifi zona autocaravanes    2.540,50
323-2120001 Manteniment de les escoles  12.000,00
330-2260903 Exposició i documentació (doc. I. Cerdà)   3.000,00
338-2260905 Cultura. Reparació del gegant Teies   2.500,00
342-2120001 Manteniment piscina coberta    3.000,00
342-6190001 Reparació i manteniment piscina d’estiu 15.000,00
920-21200 Reparació i manten.edificis municipals 16.568,60
920-62500 Mobiliari      3.000,00
  Total    58.000,00
Atès que amb aquesta modificació no es supera el límit de la regla de 

la despesa. Aquest límit no computa amb respecte a les inversions soste-
nibles que s’inclouen a l’expedient. Atesa la Memòria justificativa, de 16-4-
2015.Segons l’informe de secretaria i d’intervenció, de 16 d’abril de 2015.

L’Ajuntament en Ple, per majoria absoluta, la qual cosa suposa 8 vots 
favorables i 4 abstencions (CiU, Esquerra-AM i APC-EPM) va adoptar:

Primer. Aprovar la primera modificació de crèdit en el Pressupost Gene-
ral vigent, en els termes següents:

1.Procedència dels fons
-Noves previsions d’ingressos:
Partida       Títol           Noves previsions
450.52        Generalitat, SOC treballs als barris    44.537,10
461,01        Diputació, Xarxa de Governs Locals                173.964,42
461.02        Diputació, Pla de prevenció d’incendis forestals   3.518,10
  Total                  222.019,62
 - Transferències:
Partida Títol   Transferències 
342-60900 Nova pista poliesportiva       -58.000,00
  Total             -58.000,00

- Romanent de tresoreria:
Partida Títol Romanent de tresoreria
870.00 Romanent de tresoreria per despeses generals     93.808,62
  Total                          93.808,62

2. Modificacions de crèdit:
Capítol Denominació               Import
1  Despeses de personal                   205.582.20
2  Despeses en béns corrents i serveis            56.437,42
6  Inversions Reals      53.808,62

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

Partida Títol                Import
136-21000 Pla de prevenció d’incendis forestals      3.909,00
165-60900 Enllumenat públic c/Sant Josep     15.742,94
1532-22112 Wifi zona autocaravanes                       2.540,50
1532-6190002 Obres de pavimentació c/J. Falgueras   102.810,81
241-13104 Retribucions Plans Locals d’Ocup. DIBA  130.925,40
241-13105 Retribucions Plans Locals d’Ocup. SOC    33.456,92
241-16000001 Seguretat Social Plans Locals d’Ocup.      54.316,82
241-2100002 Material per treballs personal plans d’ocup.  10.000,00
241-2210401 Vestuari personal plans d’ocupació       2.919,32
323-2120001 Manteniment de les escoles     49.500,00
330-2260903 Exposició i documentació      10.000,00
338-2260905 Cultura        53.500,00
342-2120001 Manteniment piscina coberta        3.000,00
342-60900 Nova pista poliesportiva                               0,00
342-6190001 Reparació i manteniment piscina d’estiu    15.000,00
920-21200 Reparació i manten. edificis municipals      56.568,60
920-62500 Mobiliari          3.000,00
933-6220001 Instal·lació del gas natural a les escoles     19.565,68
933-6220002 Instal·lació ascensor a l’escola I. Cerdà     51.600,00

4. Detall de l’estat final dels capítols afectats per la modificació proposa-
da (estat de despeses)  

Partida   Denominació        Import
1  Despeses de personal                1.804.012,02
2  Despeses en béns corrents i serveis               3.027.137,82
6  Inversions reals      976.898,51

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, DEFINITIVAMENT L’ESTUDI DE DETALL 
PER A LA REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DEL CARRER NOU, 8 - 10   

Per Decret de l’Alcaldia número 215, de data 19 de desembre de 2014, 
es va aprovar inicialment l’Estudi de detall per a la rehabilitació de l’edifici 
del carrer Nou, 8 – 10, promogut per Alexandre Seguí Ylla i redactat per 
Miba arquitectes.[...] Atès que durant el període d’exposició pública no s’han 
presentat al·legacions ni reclamacions.[...]

El 12 de gener de 2015 la corporació va sol·licitar un informe previ als 
Serveis Territorials d’Urbanisme de la Generalitat [...]  i aquest s’entén emès.  
L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, la qual cosa suposa 
11 vots favorables i una abstenció (Esquerra-AM) dels tretze membres que 
formen la corporació municipal, va adoptar:

Primer. Aprovar definitivament l’Estudi de detall per a la rehabilitació de 
l’edifici del carrer Nou, 8 – 10, promogut per Alexandre Seguí Ylla i redactat 
per Miba arquitectes.

Segon. Sotmetre el Projecte de l’Estudi de detall a informació pública, 
mitjançant anuncis al BOP, al DOGC, a la pàgina web i al tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament.

Tercer. Notificar l’acord als propietaris afectats i a altres persones inte-
ressades directament afectades.

Quart.  Remetre un exemplar del Projecte de l’Estudi de detall i de l’ex-
pedient administratiu, complets, a la Comissió d’Urbanisme.

3. APROVAR, SI ESCAU, CEDIR L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DE 
LA LLAR D’INFANTS EL PETIT PI QUE S’UTILITZARAN PER L’ESCO-
LA XORIGUER

El 23-3-2015 El Departament d’Ensenyament dels Serveis Territorials de 
la Catalunya Central de la Generalitat ha fet un requeriment a la Corporació 
sobre la necessitat de formalitzar un conveni per al cessament d’activitats 
de la llar d’infants El Petit Pi. Atès que durant els anys 2012 i 2013 es va 
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produir una reducció de la demanda de places de l’alumnat de la llar d’in-
fants esmentada com a conseqüència de la disminució de naixements al 
municipi [...] .Atès que amb la previsió real d’alumnes que requereixen plaça 
al municipi el servei pot funcionar a través d’un sol equipament. Atès que 
el cessament d’activitats de la llar d’infants El Petit Pi no comporta efec-
tes acadèmics negatius, ja que el municipi disposa d’una altre equipament 
que dóna suficient resposta a la demanda del municipi. Atès que finalment 
l’Escola Xoriguer utilitzarà l’equipament referit com a escola per proximitat 
i per problemes que té l’escola per falta d’espai al no instal·lar-hi mòduls 
nous.Atès el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Atenció a la 
persona de 16-4-2015.

L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, va adoptar els 
acords: Primer. Cedir l’ús de les instal·lacions de la llar d’infants El Petit Pi 
que s’utilitzaran per l’Escola Xoriguer.

Segon. Iniciar els tràmits per formalitzar un conveni per al cessament 
d’activitats de la llar d’infants el Petit Pi.

Tercer. Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la documentació que 
sigui necessària per donar compliment als acords referits.

4. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN-
TRE L’AJUNTAMENT DE CENTELLES I CÀRITAS PARROQUIAL DE 
CENTELLES

Segons el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Centelles i 
Càritas Parroquial de Centelles per al desenvolupament en els projectes:

- Atenció i acollida de persones i famílies amb especials dificultats, sen-
se distinció per procedència, llengua, religió, segons la seva situació legal 
administrativa

- Projecte de beques per fer esport i activitats extraescolars
- Ajuda amb lots d’aliments a les famílies necessitades
- Atenció a les persones grans

- Campanya de recollida d’aliments
- Repartiment de roba infantil, bolquers i productes d’higiene
- Confecció de lots de Nadal i regals de joguines de Reis
- Projecte de reforç escolar.
[...] L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, la qual cosa 

suposa 11 vots favorables i una abstenció (APC-EPM) la corporació muni-
cipal, va adoptar:

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Cen-
telles i Càritas Parroquial de Centelles, de 14-4-2015, per al desenvolupa-
ment dels projectes esmentats. 

Segon. Facultar a l’alcalde per a la signatura de tota la documentació 
que sigui necessària.

Tercer. Notificar la part dispositiva de l’acord al director de Càritas Cen-
telles per al seu coneixement i als efectes que calgui.

5. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 45 DE 
L’ANY 2015

DECRET NÚMERO  2015/45. Atesa la necessitat d’incorporar a l’Àrea 
de serveis de la policia local un/a auxiliar de policia per necessitat urgent del 
servei per cobrir una baixa laboral per malaltia [...]  Per tot això, RESOLC:

Primer. Nomenar [...] funcionari interí adscrit al lloc de treball d’auxiliar 
de policia de l’Àrea de serveis de la policia local en substitució del fun-
cionari de carrera  [...] que es troba de baixa laboral per malaltia. Segon. 
El nomenament està subjecte al dret administratiu i iniciarà els efectes el 
17-4-2015 i finalitzarà a la reincorporació al treball del funcionari de carrera 
[...]. Tercer. Que el contingut del Decret es notifiqui a la persona interessada 
i de la part dispositiva es doni coneixement al Ple i es publiqui en el BOP i 
en el DOGC.”

L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat. El president aixeca la ses-
sió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

Horari: de 14:00 a 14:10. Lloc: sala de Plens de l’Ajuntament. Assis-
tents: Miquel Arisa Coma, alcalde president, els regidors/ores i Josep 
Lluís Bergés Collado, secretari general. Excusa l’assistència: Neus Ver-
daguer Paré, Miquel Garcés Nadeu, Jordi Morera Ayza, Daniel Carrasco 
García.

1. APROVAR, SI ESCAU, EL SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ 
DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER A LES ELEC-
CIONS LOCALS DE 24 DE MAIG DE 2015   

 L’Ajuntament de Centelles es reuneix en sessió pública d’acord amb 
l’article 26 de la Llei orgànica del règim electoral general. Amb totes les 
formalitats legals determinades, l’Ajuntament ha format les meses electo-
rals, amb les persones que s’expressen i per als càrrecs que es detallen, 
més la relació de suplents en cas de vacants [...].

Hi assisteix públic. L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos 
terços, l’aprova íntegrament. El president aixeca la sessió, de la qual, 
com a secretari, estenc aquesta acta.

Horari: de 22:00 a 22:12. Lloc: sala de Plens de l’Ajuntament. Assis-
tents: Miquel Arisa Coma, els regidors/ores i Josep Lluís Bergés Collado, 
secretari general. El president obre la sessió i el secretari llegeix els es-
borranys de les actes de les sessions anteriors, del 21-4-2015 i de 27-4-
2015, que s’aprova per unanimitat.

1. APROVAR, SI ESCAU, CONVOCAR, MITJANÇANT PROCEDI-
MENT OBERT, LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA, 
RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS DOMÈSTICS I GESTIÓ DE 
LA DEIXALLERIA

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 25 de setembre de 
2014, va acordar, entre altres, aprovar el Plec de clàusules administrati-
ves particulars i condicions tècniques, mitjançant procediment obert, per 
a la contractació dels Serveis de neteja viària, recollida i transport de 
residus domèstics i gestió de la deixalleria (expedient 2963/2014).

En la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de 29 de gener de 2015 
es va adjudicar la prestació del Servei a l’empresa Obres i Serveis Pres-
seguer, SL.

 Vista la Resolució 47/2015, de 16 de març de 2015, emesa pel Tribu-
nal Català de Contractes del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya 
sobre el recurs especial en matèria de contractació interposat  per l’em-
presa de Servicios Juan y Juan, SL, contra l’adjudicació del contracte de 
Serveis esmentat, en la qual es va acordar:

1. Estimar el recurs interposat pel senyor A.A.M, en nom i represen-
tació de la societat Empresa de Servicios Juan y Juan, SL, contra l’adju-
dicació del contracte de Serveis (exp. 2963/2014), d’acord amb els fona-
ments jurídics d’aquesta Resolució.

2. Declarar nul el procediment de licitació.
3. Aixecar la suspensió automàtica de l’adjudicació prevista en l’article 

45 del TRLCSP, a l’empara del que disposa l’article 47.4.
Vist el dictamen del secretari, de data 7 de maig de 2015.
Per tant, es fa necessari convocar de nou la contractació del Servei.

D’acord amb els articles 142, 145, 150, 160, 174 i concordants del text 
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), aprovat per 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Atès el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Gestió i Ser-
veis generals, de data 7 de maig de 2015.

Pren la paraula Miquel Arisa, alcalde president i assenyala que des-
prés d’estudiar les possibilitats de recórrer o no la decisió del Tribunal 
Català de Contractes del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya 
d’anul·lar la licitació per les causes que consten a l’expedient, l’equip de 
govern ha arribat a la conclusió que el més beneficiós per a la prestació 
del Servei públic de neteja viària, recollida i transport de residus domès-
tics i gestió de la deixalleria és optar per repetir la licitació. Indica per 
una banda que l’opció de recórrer comportaria una durada excessiva de 
la resolució i per altra banda el manteniment d’una pròrroga del Servei 
actual seria excessiva.[...]

L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, la qual cosa 
suposa nou vots favorables  i quatre abstencions (dels representants de 
CiU Isabel Matas Babón i Jordi Morera Ayza; del representant d’Esque-
rra-AM Norbert Gómez Sala i del representant d’APC-EPM Daniel Ca-
rrasco García) dels tretze membres que formen la corporació municipal, 
va adoptar els acords següents:

Primer. Convocar, mitjançant procediment obert, la contractació del 
Servei de neteja viària, recollida i transport de residus domèstics i gestió 
de la deixalleria.

Segon. Fer publicitat del procediment de licitació mitjançant anunci al 
Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), al BOE, al tauler d’anuncis i a 
la pàgina web de l’Ajuntament, a l’empara de l’article 159 del TRLCSP.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc 
aquesta acta.

Resum de l’acta de la sessió extraordinària de ple 2015/5 de 27-4- 2015

Resum de l’acta de la sessió extraordinària de ple 2015/6 de 13-5- 2015
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Punt Jove
EL PIPA

La Borsa de Treball és un servei que informa i asses-
sora sobre recursos, tècniques de recerca de feina i ofer-
tes de treball a persones en edat laboral, amb o sense 
estudis, que estiguin buscant feina o una millora laboral.

Actualment aquest servei ofereix:
3 Atenció individualitzada en el procés de recerca de 

feina

3 Assessorament sobre tècniques de recerca de feina 
(com preparar un currículum, entrevistes,  etc)

3 Informació i orientació dels recursos per a buscar 
feina existents a la zona (etts, pàgines web, etc)

Aquest servei forma part de la Xarxa Xaloc, una xarxa 
d’intermediació laboral d’àmbit provincial, promoguda i 
coordinada per la Diputació de Barcelona i que té com a 
objectius principals: 

3 Augmentar la inserció laboral de les persones que 
s’hi apunten, de manera que només s’accedeixi a les 
ofertes de feina d’Osona sinó també, dins de les possibi-
litats de cadascú, a ofertes de feina de tota la província 
de Barcelona .

3 Donar una millor resposta a les demandes de per-
sonal que arriben de les empreses del territori.

Consultar les ofertes que es gestionen és lliure a 
l’adreça web www.diba.cat/slo. Ara bé, per poder-s’hi 
apuntar cal que prèviament s’hagi fet una entrevista ocu-
pacional a la borsa de treball de l’Ajuntament i cedeixi 
les seves dades.

Servei de Promoció Econòmica i Ocupació Osona 
Sud- Alt Congost

C/ Nou, 11  08540 Centelles
Telèfon: 93 881 12 57

Borsa de treball i xarxa Xaloc
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