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A punt per inaugurar el tanatori
El dissabte dia 27 de juny es farà la inauguració del tanatori de Centelles, ubicat al carrer dels Casals.
L’equipament, que ha costat 1.100.000 euros, consta de
tres sales de vetlla amb vestíbul i sala per al túmul, bany,
sala de preparació de difunts i, al darrere de l’edifici, les
places d’aparcament.
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Resum de l’acta de la sessió ordinària de primera convocàtoria
de l’Ajuntament en ple de data 26 de febrer de 2009
A les 10 del vespre, després de l’oportuna convocatòria prèvia i sota la presidència
de l’alcalde, Miquel Arisa Coma, es reuneix l’Ajuntament en Ple. Excusen l’assistència Pere Mulero Escobar i Margarida Prat Creus. El president declara oberta
vàlidament la sessió i el secretari llegeix l’esborrany de l’acta anterior que és aprovada per majoria de més de dos terços.
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL,
MITJANÇANT EL PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT,
DE L’OBRA DENOMINADA PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DE SANT JOAN. El Ple de l’Ajuntament del 20 de gener de 2009 va
aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i la convocatòria, mitjançant un procediment negociat amb publicitat, per a l'adjudicació de les obres
denominades Urbanització del carrer de Sant Joan. El dia 16 de febrer 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 Piedra Natural Leiro,
SA, per haver ofert la proposta més avantatjosa en el seu conjunt. Atès que és
competència del Ple l’adjudicació de l’obra, ja que el pressupost supera el 10%
dels recursos ordinaris i atès el dictamen l’Ajuntament en Ple, per nou vots favorables i dues abstencions (CiU), va adoptar els següents acords: Primer. Adjudicar
provisionalment, mitjançant procediment negociat amb publicitat, les obres d’Urbanització del carrer 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 euros pressupost del contracte amb l’IVA exclòs. L’import de
l’IVA, al 16%, és de 71.075,86 euros. Segon. 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 do-

El Portal de Centelles

Juny 2009

cument que acrediti haver constituït la garantia definitiva equivalent al 5% de
l’import d’adjudicació, IVA exclòs, 22.211,21 euros, i la documentació indicada a
l’article 135.4 de la Llei 30/2007, previ a la formalització del contracte. Tercer.
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. Quart. Notificar a l’empresa Piedra Natural Leiro, SA
l’adjudicació definitiva del contracte. Cinquè. 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. Sisè. El contracte es formalitzarà en document
administratiu amb el contingut mínim establert a l’article 26 de la Llei
30/2007, en el termini de cinc dies hàbils des de l’endemà de la notificació
de l’adjudicació definitiva. Setè. 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. Vuitè. Facultar l’Alcaldia per a la signatura de tota la documentació que faci falta.
2. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚMERO 50 DE L’ANY 2009,
EN EL QUAL S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
DE L’ANY 2008 DE L’AJUNTAMENT. Ateses les liquidacions de despeses i d’ingressos pendents de l’exercici anterior del Pressupost municipal
i que, en concepte de romanent de Tresoreria, en el seu cas, s’han d’incorporar al pressupost municipal, exercici 2009, així com el romanent de crèdits. RESOLC: Primer. Aprovar la liquidació del Pressupost municipal,
exercici 2008, el resultat de la qual és el següent:
1.835.506,97 euros
Existència a caixa el 31-12-08
2
4.365.003,97 euros
Crèdits pendents de cobrament

Suma
6.200.510,94 euros
Obligacions pendents de pagament 2.489.390,52 euros
Saldos de dubtós cobrament
54.938,57 euros
Romanent de crèdits (despeses amb finançament afectat) 1.731.769,16 euros
Romanent de tresoreria per a despeses generals
1.924.412,69 euros
Segon. Aprovar la incorporació dels romanents de crèdit al pressupost de 2009,
segons els resultats de la liquidació:
Romanent afectat
1.731.769,16 euros
Romanent general
181.088,85 euros
Compromisos d’ingressos
184.085,53 euros
Total de romanents de crèdit a incorporar
2.096.943,54 euros
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.
3. DONAR COMPTE DEL DECRET DE LA PRESIDÈNCIA NÚMERO 2
DE L’ANY 2009, EN EL QUAL S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ANY 2008 DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL RESIDÈNCIA SANT GABRIEL. Ateses les liquidacions de despeses i d’ingressos
pendents de l’exercici anterior del Pressupost de l’organisme autònom local residència Sant Gabriel i que, en concepte de romanent de Tresoreria, en el seu cas,
s’han d’incorporar al pressupost de l’organisme autònom, exercici 2009, així com
el romanent de crèdits. RESOLC: Primer. Aprovar la liquidació del Pressupost de
l’organisme autònom local residència Sant Gabriel, exercici 2008, el resultat de la
qual és el següent:
Existència a caixa el 31-12-08
41.298,87 euros
Crèdits pendents de cobrament
41.886,04 euros
Suma
83.184,91 euros
Obligacions pendents de pagament22.354,26 euros
Romanent de crèdits (despeses amb finançament afectat) .. 0,00 euros
Romanent de tresoreria per a despeses generals ........ 60.830,65 euros
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.
4. MOCIÓ PER A L’OCUPACIÓ, COMPETITIVITAT I LA COHESIÓ
SOCIAL D’OSONA. L’àmbit local és l’espai més proper als ciutadans i, per tant,
el més indicat per articular accions per fer front a una situació econòmica, laboral i
social que, tot i esdevenir-se a nivell global, té aspectes característics propis de la
comarca d’Osona. La importància de conèixer i analitzar les dades proporcionades
per l’Observatori del Desenvolupament Local d’Osona al llarg del 2008, ens han
de permetre la formulació de propostes i accions per afrontar aquesta situació. Durant l’any 2008, a la comarca d’Osona s’han registrat, de mitjana, 7.107 persones a
l’atur: això ha suposat un augment de 1.697 persones (141 de mitjana mensual)
més que durant l’any 2007; és a dir, un 31,37%. A Catalunya l’atur ha augmentat
un 30,13%. La mitjana de la taxa d’atur comarcal del 2008 es situa en el 10,87%,
lleugerament per sobre la mitjana de la taxa catalana, que ha estat del 10,64% de
la població activa del cens de 2001. La mitjana de la taxa d’atur femení (14,70%)
de la comarca d’Osona és superior a la mitjana de la taxa d’atur femenina de Catalunya (13,05%). En canvi, la mitjana d’atur masculina comarcal (8,05%) és lleugerament inferior a la mitjana catalana (8,86%). Tant a nivell comarcal com català, s’observa una diferència important entre la mitjana de la taxa d’atur femenina
i la masculina. Un 46,38% de l’atur correspon al col·lectiu de persones de 25 a 44
anys; amb molt poca diferència (44,18%), trobem les persones de més de 45 anys.
La major part de l’atur comarcal es reparteix en dos sectors: per una banda, "Indústria" (42,08%), i, per altra, "Serveis" (40,15%). Després, amb molta diferència,
hi trobem "Construcció" (11,93%) i "Agricultura" (1,97%).
Referent als sectors, si comparem les dades amb l’any 2007, podem observar que
el sector "Serveis" és el que ha patit més variació (599 de mitjana); el segueix,
amb poca diferència, "Indústria" (529 de mitjana), i després hi trobem "Construcció", amb una variació de 421 de mitjana. Cal esmentar que en el sector de la
construcció, tot i no disposar de dades de la seguretat social, molts treballadors donats d’alta d’autònoms han hagut de finalitzar la seva activitat per manca de contractació indirecta per part de les empreses del sector. Al llarg de l’any 2008 s’han
signat 34.688 contractes, una mitjana de 2.891 contractes mensuals. El 77,7%
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teja de boscos, lleres de riu, arranjament de camins, etc. per mitjà dels programes
de plans d’ocupació municipals, sota el paraigua i la coordinació comarcal.
- Afavorir la creació de l’autoocupació mitjançant les iniciatives presents a la comarca d’Osona: serveis de promoció econòmica, vivers d’empresa, assessorament
a emprenedors, etc.
- Facilitar l’assessorament i el suport necessari per ajudar als aturats a capitalitzar
les prestacions d’atur en forma d’autoocupació.
- Sol·licitar l’augment de la dotació pressupostària del PUOSC per a l’any 2009,
per a inversions en municipis, i afavorir la generació i/o conservació de llocs de
treball en el sector de la construcció i obra pública. Començar a incidir en un discurs que defensi que el pla també és de serveis, i no només d’obres, i que cal ara
més que mai destinar recursos a l’atenció a les persones i a les despeses que comportarà l’atenció social envers els desocupats.
- Generació a través del Pla Turístic Estratègic per a Osona, d’una campanya de
difusió del turisme actiu, gastronomia i estades de llarga durada a la comarca.
- Demanar a l’agència ACCIÓ10 un pla de suport a les exportacions dels sectors
carni i metal·lúrgic, que en faciliti el creixement exterior i, per tant, la generació
d’ocupació.
- Creació d’una comissió dins el marc del Pla d’Innovació d’Osona per a la cerca
de noves inversions industrials per a la comarca d’Osona.
- Potenciar els incentius fiscals municipals per a la rehabilitació d’habitatges,
l’obertura de comerços i l’establiment d’instal·lacions industrials. Estudiar la borsa d’habitatge d’Osona i plantejar que part de la promoció que no té sortida al
mercat lliure pugui derivar-se cap a la protecció oficial.
- Reclamar a l’Administració superior, en concret al Servei d’Ocupació de Catalunya, l’àgil tramitació de les prestacions d’atur, així com les tasques d’intermediació entre oferta i demanda de llocs de treball.
- Demanar a la Generalitat de Catalunya que els departaments que tenen obres en
execució o pendents de licitació a Osona agilitin la seva realització (PTOP, ACA,
DMAH, Educació, etc.).
- Reiterar al Govern de l’Estat i de la Generalitat la necessitat de més aportacions
als municipis, per tal de fer front a la crisi econòmica i, per tant, de l’establiment
d’un nou model de finançament autonòmic i d’un nou marc de finançament per
als ajuntaments.
- Pressionar les administracions superiors per tal que agilitin al màxim els pagaments pendents a l’Administració local i a les empreses, per facilitar la circulació
monetària que ha d’ajudar també a reactivar l'economia.
- Coordinar i executar un pla de formació ocupacional i el reciclatge continu per a
les persones en situació de risc d’atur, a través de les institucions educatives de la
comarca: Universitat de Vic, Escoles Taller, Escoles d’Adults, etc.
- Assolir un acord entre les administracions locals de la comarca per dedicar la
màxima quantitat possible dels pressupostos a despeses que generin ocupació directa.
- Demanar la inclusió de la comarca d’Osona en un Pla d’Iniciatives per a la
Dinamització Comarcal, similar al plantejat inicialment per a l’Anoia, Pallars
Jussà, el Ripollès i la Terra Alta. Totes i cadascuna de les accions previstes en
aquell pla són perfectament plantejables davant la situació actual de la nostra
comarca.
- Instar la Generalitat que es posi en contacte amb el conjunt d’entitats financeres establertes a la comarca, perquè realitzin el major esforç possible per estar al costat de les empreses osonenques i dels seus treballadors i treballadores, i possibilitar, així, el crèdit i la liquiditat de l’activitat econòmica.
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Quart. Constatar, finalment, la voluntat de coordinació amb qualsevol iniciativa que pugui sorgir a nivell local o territorial, per tal d’aprofitar les sinèrgies del nostre municipi.
Cinquè. Traslladar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona, a tots els
Departaments de la Generalitat de Catalunya, a la Delegació del Govern de
l’Estat a Catalunya i al Parlament de Catalunya.
5. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS. Entre altres temes es va parlar
dels Aparcaments, del servei elèctric, les millores a la C-17, les taxes per a
l’exercici de 2009, el Consell de cooperació, el palau dels comtes i l’aeroport a la comarca d’Osona.
S’aixeca la sessió a les onze del vespre.
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d’aquests contractes han estat temporals, i el 22,3% restant han estat indefinits. Si
comparem les dades amb les del 2007, s’observa un descens en la contractació
temporal del -20,01%, i de la indefinida d’un -10,08%. En general, podem dir que
la contractació registrada ha patit un descens del 17,99%. Referent al gènere, podem observar que en el cas de la contractació temporal, els homes són els que han
patit més variació (-25,81%); en canvi, en la contractació indefinida, són les dones
les que han mostrat més variació (-11,46%). El subsector que ha registrat més
nombre de contractes durant l’any 2008, ha estat "Altres activitats empresarials",
amb un registre de 10.207 contractes. Amb molta diferència, el segueix el subsector "Indústria productes alimentaris i begudes", que ha registrat 2.875 contractes;
després tenim "Construcció", amb 2.744; "Comerç detall", amb 2.654 contractes i
"Sanitat i Serveis Socials" amb 2.216 contractes registrats.
A gener de 2009, en el moment d’aprovar-se aquest manifest, l’índex d’atur a
Osona ja sobrepassa el 15% i arriba a 9.800 persones. És un increment molt rellevant si es té en compte que ja ara estem a nivells d’atur que el Govern central havia situat com a màxims previsibles en el punt més àlgid de la crisi. En el cas de
Centelles, el gener de 2009, es registren 470 persones a l’atur, amb una taxa
d’atur del 16,17%. A més, davant d’aquesta situació de crisi econòmica, que estem vivint, i de l’augment de la taxa d’atur, no podem oblidar que en l’última dècada, l’economia d’Osona ha anat perdent pes competitiu enfront d’altres comarques, a causa de la crisi del sector de la pell i el tèxtil, que ha suposat també una
pèrdua de llocs de treball. Constatant que calen urgentment mesures pal·liatives
per afrontar la situació actual, no podem oblidar que cal treballar a mitjà i llarg
termini per consolidar activitats econòmiques existents i la implementació de noves iniciatives a mig i llarg termini per al desenvolupament econòmic i social de
la comarca d’Osona.
Atès el manifest aprovat pel Ple del Consell Comarcal d’Osona en la seva sessió
de data 16 de febrer de 2009. Vista la Moció presentada pels grups polítics municipals. L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, va adoptar els següents acords:
Primer. Manifestar la voluntat de treballar de forma conjunta, coordinada i consensuada per al municipi i la comarca en l’assoliment dels següents objectius:
- Creació d’ocupació estable i de qualitat.
- Millora de la qualitat i la productivitat del treball.
- Cohesió i inclusió social.
- Millora de la posició relativa de la comarca en el conjunt de les comarques catalanes.
- Impuls de mesures urgents pal·liatives per fer front a l’atur.
Segon. Aprovar les línies estratègiques següents:
1. Impulsar mesures actives a favor de les persones en situació d’atur.
2. Fomentar la creació de llocs de treball i l’emprenedoria, sobretot en sectors
d’alt valor afegit que permetin l’atracció i retenció del talent. No hem de passar
per alt, però, que la major part de l’atur s’està generant a arrel de la destrucció de
llocs de treball poc qualificats i, per tant, calen solucions i respostes per a aquest
sector de població, més sensible davant les noves exigències del mercat de treball.
3. Potenciar el Pla d’Innovació d’Osona, com a model productiu que aposta per la
innovació, el desenvolupament tecnològic i el valor afegit, de forma que augmenti
la productivitat, l’ocupació i la qualitat de la mateixa.
4. Desenvolupar el capital humà i l’aprenentatge permanent, i potenciar la formació professional i la seva vinculació a l’ocupació.
5. Garantir la igualtat d’oportunitats.
6. Reclamar a les administracions superiors mesures específiques de suport a
l’economia i al mercat de treball d’Osona.
Aquesta concertació ha de ser una eina al servei d’una estratègia que permeti actuar amb eficàcia per afrontar situacions de crisi, tot ressaltant que qualsevol increment de l’atur afecta més les professions de baixa qualificació i, que això va
vinculat al nivell socioeconòmic de les persones que desenvolupen aquestes professions.
Tercer. Atès el conjunt d’actuacions a desenvolupar en el futur proper, que concreten amb aquesta voluntat de concertació:
- Sol·licitar a la Generalitat una major dotació de plans d’ocupació per a la comarca d’Osona.
- Afavorir la contractació de personal en atur per a desenvolupar projectes de ne-
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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

ASSESSORIA D’ESTUDIS I PROFESSIONS

JOVE, BUSQUES FEINA
PER L'ESTIU?
Des del Servei de Promoció Econòmica
tenim una borsa de treball que realitza intermediació entre les persones que busquen
feina i les empreses del territori que busquen treballadors /treballadores. És un Servei totalment gratuït i adreçat a qualsevol
persona a partir de 16 anys i dins l'edat laboral.
A més a més d'accedir a les nostres ofertes de feina, també podràs rebre assessorament sobre com fer un currículum o una
carta de presentació, a on anar a buscar feina, quines pàgines web consultar, en què
consisteix un procés de selecció. T'orientarem sobre tots els passos a fer perquè aquest
estiu puguis trobar una feina. I si tens ganes
de fer algun curs intensiu durant l'estiu, també te'n podrem donar informació.
Per fer-ho només has de demanar una hora per fer entrevista a les nostres oficines:

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC:
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De dilluns a divendres : matins de 9,00 a
14,00 hores
De dilluns a dijous: tardes de 16,30 a
19,00 hores
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

AJUTS A LA MOBILITAT INTERNACIONAL per a estudiants de les universitats
o dels centres d'estudis superiors d'ensenyaments artístics de Catalunya per al curs
2009-2010 (MOBINT 2009). Presentació de sol·licituds fins al 15 de juny.

ASSESSORIA D’HABITATGE

JOVE,
BUSQUES FEINA?

Orientació en la recerca d'habitatge Assessorament per l'accés a ajuts al lloguer - Convocatòria d'accés als pisos
joves (pisos de protecció oficial de lloguer per a joves)

Al PIPA t'ajudem en la teva recerca
de feina: - Tècniques i recursos per
a buscar treball - Treball a l'estranger - Borsa de cangurs i de classes
particulars.

NITS DE PISCINA (JULIOL)
Dia 2 -> inflables aquàtics
Dia 9 -> Aquagym
Dia 16 -> Cinema
Dia 23 -> inflables aquàtics
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VIATGETECA D’ESTIU - JA SAPS ON VAS?
T’ajudem a preparar el teu viatge
- Allotjaments - Transports - Plànols i mapes
- Rutes - Documentació - Salut i viatge
- Préstec de guies - Carnets internacionals.

ESTÀS PREPARANT L'ESTIU?
- Camps de treball - Colònies, Estades, Campaments - Cursos d'idiomes
a l'estranger - Bus a Port Aventura.
27 de juny - Colònies d'El Cau (del
3 al 9 d'agost). Inscripcions al PIPA

ACTIVITATS A L'ESPAI JOVE
-Via Ferrada: 26 Juny -Taller d'orientació. 7, 14 i 21 de juliol - Taller de bosses de
pancartes. 20 i 27 juliol - Tarda d'oci. Cada divendres de 5h a 21h.

Biblioteca Municipal "La Cooperativa"

4

DATES DE PREINSCRIPCIÓ MÉS PROPERES
Formació Professional de Grau Superior:
Fins el 5 de juny
Ensenyaments d'idiomes:
Del 28 d'agost al 3 de setembre
Ensenyaments superiors de dansa: Fins al 5 de juny
Institut Obert de Catalunya: Del 7 al 18 de setembre
Estudis universitaris: Del 3 de juny al 6 de juliol

Al PIPA t'ajudem a triar el
teu itinerari formatiu, t'assessorem a l'hora de triar
els teus estudis, centres de
formació, cursos i cursets,
beques, allotjaments i un
llarg etcètera.
Prepara't el curs que ve!

LA XARXA WI-FI DE CONNEXIÓ
A INTERNET SENSE CABLES
A partir de l’any 2002, totes les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona ofereixen Internet com a
servei públic. A més, a partir de l’any 2005 i gràcies a un conveni entre la
Diputació de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya, es va
començar a instal·lar a les biblioteques la Xarxa Wi-Fi de connexió a Internet sense cables. Actualment, més de 150 biblioteques de la Xarxa, entre les quals hi ha la de Centelles, disposen de xarxa Wi-Fi. La xarxa WiFi (Wireless Fidelity), que transmet les dades a través d’ones electromagnètiques sense necessitat de cables, té per objectiu augmentar els
punts d’accés públics gratuïts a Internet i descongestionar l’actual servei

C/ Sant Joan, 25 - 08540 CENTELLES
Tel. 93 881 03 34 Fax 93 881 01 38
Adreça electrònica: b.centelles.lc@diba.es
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públic ofert per les biblioteques. Amb aquest servei, qualsevol usuari amb
el carnet de biblioteca o membre de la comunitat universitària de la UPC
pot connectar-se gratuïtament a Internet des de qualsevol dispositiu mòbil
de què disposi -ordinador portàtil, agenda personal digital (PDA), telèfon
mòbil de 3a. generació, etc.-, amb tres úniques limitacions: l’horari
d’obertura de la biblioteca, la vulneració dels principis de civisme i dignitat o l’apologia de la violència, el racisme o la xenofòbia. Per a fer ús
d’aquest servei és necessari que el dispositiu mòbil de l’usuari tingui una
targeta de xarxa correctament configurada i que l’usuari disposi del carnet
de la biblioteca, ja que el seu número i el del DNI de l’usuari -o d’aquell
document identificatiu que hagués presentat en el moment de fer-se el
carnet de biblioteca- serviran com a validació per a entrar a la xarxa.

