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Millores a la placeta del
carrer Fortuny
Hem arranjat la placeta del
carrer Fortuny amb l’objectiu
de recuperar l’espai per a les
persones i alhora gaudir de
les vistes al Montseny.
Amb aquesta millora s’han
tret els contenidors i l’aparcament s’han posat bancs i jardineres i s’ha delimitat la zona de circulació dels cotxes
per deixar la placeta lliure i
s’està en tràmit el canvi de la
cabina de telèfon.

El Portal de Centelles

Alhora s’ha millorat el servei de l’estació del tren, substituint
la parada de taxis, ja obsoleta, per una zona per càrrega i
descàrrega de viatgers, just davant la porta de l’estació.

Juny 2011
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Resum de l’acta de la sessió ordinària de 24 de març de 2011
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1. APROVAR, SI ESCAU, LA CREACIÓ DEL REGISTRE D’INTERESSOS DE
L’AJUNTAMENT, AIXÍ COM ELS MODELS DE DECLARACIÓ QUE SUBSTITUIRAN ELS QUE VA APROVAR EL PLE DE L’AJUNTAMENT, EL 10-6-1991
I. Règim Jurídic. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. Llei Orgànica 1/2003 per a la garantia de
la democràcia en els ajuntaments i la seguretat dels regidors. Llei Orgànica 15/1999 de
protecció de dades de caràcter personal.
II. Classes de registre. Del Registre d’Interessos en general, les persones obligades formularan declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat
que els proporcioni o pogués proporcionar ingressos econòmics. Formularan declaració dels seus béns patrimonials i de la participació en societats de tot tipus, amb informació de les societats participades i de les liquidacions dels impostos sobre la Renda,
Patrimoni i, en el seu cas, Societats. Les persones obligades tenen el deure d’efectuar
dues declaracions d’interessos separades: la primera referent a les causes de possible
incompatibilitat i d’activitats i la segona referent als seus béns patrimonials. L’Ajuntament, en sessió plenària de 10-6-1991 va aprovar la creació del Registre d’Activitats i el
Registre de Béns Patrimonials, i els models de declaracions i el personal afectat per
l’obligació de declarar. Tenint en compte les determinacions de contingut, les obligacions legals referides a la protecció de dades, i la necessitat de dissenyar un sistema
de suport per a la gestió dels Registres, es proposa adoptar uns nous acords amb vista
a la seva estructuració: Registre d’Interessos: Secció 1a: Activitats. Secció 2a: Béns
Patrimonials.
III. Persones obligades a fer la declaració. Estan obligats a formular les declaracions:
“Els representants locals, així com els membres no electes de la Junta de Govern Local”. A més dels membres electes, estarien obligats el personal directiu (el que es consideri en cada moment com a tal a efectes del Registre d’Interessos) i els funcionaris
amb habilitació de caràcter estatal que ocupin llocs de treball que hagin estat proveïts
mitjançant lliure designació, més els que s’indiquen en el paràgraf anterior.
IV. Responsabilitat, direcció, gestió i custòdia dels Registres. El registre d’interessos
està sota la responsabilitat directa de l’alcalde de la Corporació o del membre en qui
delegui. La custòdia i direcció del registre correspon al secretari.
V. Moment de formalitzar la declaració. Les declaracions es duran a terme abans de la
presa de possessió, amb ocasió del cessament, al final del mandat i quan es modifiquin les circumstàncies. Els registres poden convertir-se en simple declaració testimonial si no es concreten i regulen qüestions com els efectes de la negativa a declarar o
actualitzar les declaracions, o garantir el compliment de la declaració final al moment
del cessament. La Junta Electoral Central, ha determinat que la falta de presentació de
les declaracions d’interessos impedeix als regidors prendre possessió. Però, no hi ha
cap precepte de la legislació general local o electoral que reguli els efectes de no fer-ho
al finalitzar el seu mandat o quan variïn les circumstàncies.
VI. Instrumentació i contingut del document de declaració.
La declaració podrà instrumentar-se en qualsevol classe de document que doni fe de la
data i de la identitat del declarant. Mai la funció fedatària podrà referir-se a la veracitat
d’allò declarat. Així, doncs, s’hauran de presentar i signar amb la intervenció de la Secretària general de la Corporació.
VII.- Sistema de gestió i custòdia dels Registres d’Interessos. L’obligació de crear i portar el Registre d’Interessos i de Béns Patrimonials, s’ha de completar amb la definició
d’un sistema que de forma àgil i segura permeti gestionar-ho amb total garantia per als
interessats i per a la pròpia Corporació. Es crearà bases de dades, en les quals es recolliran totes les dades de les persones obligades a prestar declaració. L'Ajuntament en
Ple, per majoria de mes de dos terços, va adoptar: Primer. Crear el Registre d’Interessos de l’Ajuntament, que substituirà el creat per acord plenari de 10-6-1991, dividit en
dues seccions: Secció 1ª d’Activitats i Secció 2a de Béns Patrimonials. Segon. Aprovar
els models de declaració, que substituiran els que es van aprovar per acord plenari de
10-6-1991. Annexos I i II. Tercer. Aprovar el nou sistema de gestió del Registre d’Interessos, que es regirà per les seves Instruccions específiques de funcionament. Quart.
Disposar que la Secretaria General de la Corporació serà l’encarregada de la direcció,
custòdia i gestió del Registre d’Interessos dels membres electes de l’Ajuntament i del
personal directiu. Cinquè. Aprovar la creació de les bases de dades que amb la funció
de suport dels Registres, serveixin per a la gestió i control de les declaracions presenta-

des pels dos grups de persones obligades: electes i directius. Sisè. Determinar que el
sistema de gestió i els nous Registres entri en vigor, juntament amb els nous models
aprovats, amb l’inici del proper mandat. Setè. Fer públic el present acord i les instruccions de funcionament dels registres d'interessos, junt amb la resta de documentació
de suport que pugui ser d’utilitat, mitjançant la seva publicació al BOP, i la inserció en la
pàgina web de l’Ajuntament. Vuitè. Deixar sense efecte qualsevol acord que contradigui o s’oposi als anteriors. Novè. Facultar l’alcalde de l’Ajuntamentper a l’adopció de
qualsevol resolució per al desenvolupament dels acords adoptats.
2. APROVAR, SI ESCAU, INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM. 8 (C/
DE MATAGALLS)
La implantació sobre el territori de la Unitat d’actuació núm. 8 (c/ de Matagalls) ha comportat variacions en el traçat viari (a requeriment d’ADIF) i modificacions a les zones
verdes previstes en el Pla general d’ordenació municipal (en endavant PGOM). La superfície real dels terrenys de les zones verdes definides en el PGOM és menor a l’esta2
blert en el propi Pla i no es dóna compliment als 1.006 m d’espais lliures. Vista la documentació tècnica de la modificació puntual del PGOM, 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 PGOM.
Té, però, la particularitat que no tan sols garanteix el manteniment de les superfícies i
de la funcionalitat dels sistemes objecte de modificació sinó que incrementa les zones
verdes que estableix el PGOM per a la Unitat d’actuació referida. En concret, de 1.006
m2 que estableix el PGOM es passa a tenir una superfície de zona verda de 1.256,49
m2.
És procedent dur a terme l’aprovació inicial de la modificació puntual esmentada amb
la finalitat que el seu contingut pugui ser conegut i examinat per qualsevol entitat o persona interessada, mitjançant informació pública pel termini d’un mes. Atès el dictamen
de la Comissió l'Ajuntament en Ple, per majoria de mes de dos terços, amb l’abstenció
de l’alcalde Miquel Arisa Coma, la qual cosa suposa deu vots favorables i dues abstencions (dels representants de CiU Miquel Matavacas Bayés i Estanis Relats Canet) dels
tretze membres que formen la corporació municipal, va adoptar: Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual del PGOM de la Unitat d’actuació núm. 8 (c/ de Matagalls) i
variar el sistema urbanístic viari que comporta la modificació de la zona verda. Segon.
La modificació puntual proposada no afecta cap dels municipis que limiten amb el terme de Centelles, per la qual cosa no cal donar-los audiència, però sí que consta en
l’expedient la necessitat de requerir un informe a ADIF i al Ministeri de Foment en compliment de l’art. 85.5 del text refós esmentat. Tanmateix per l’entitat de la variació del
planejament no cal donar compliment a les exigències de l’art. 59.1 del mateix text legal, a excepció de l’informe mediambiental. Tercer. Que s’exposi al públic l’acord durant
el termini d’un mes mitjançant anunci al DOGC, al BOP, en un dels diaris de més difusió de la província, al tauler d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament, per tal que es
pugui examinar i formular al·legacions o reclamacions.
3. APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT AL SERVEI DE RECEPCIÓ DE FACTURES PER VIA ELECTRÒNICA (SERVEI e.FACT) DEL PROTOCOL DEL CONVENI DE L’ASSUMPCIÓ DE L’ASSISTÈNCIA PER A LA GESTIÓ
ECONÒMICA LOCAL QUE OFEREIX LA DIPUTACIÓ
L’any 2007 la Diputació i el Consorci Administració Oberta electrònica de Catalunya
van signar un conveni per a la promoció i el desenvolupament de projectes i serveis
d’administració electrònica en les administracions locals catalanes, que s’ha anat prorrogant des d’aleshores.
La Diputació, per facilitar l’efectiva implantació del Servei de facturació electrònica als
ens locals, ha articulat un conveni específic amb el Consorci Administració Oberta de
Catalunya per a la prestació de serveis de factura electrònica als ens i organismes locals que tenen subscrit el conveni-tipus sobre l’assumpció de funcions d’Assistència en
la Gestió Econòmica Local (en endavant ASGEL) per la Diputació amb l’opció de connexió en xarxa. Aquesta Corporació a través del conveni-tipus ASGEL va encomanar
la gestió d’Assistència en la Gestió Econòmica a la Diputació. Aquesta Corporació, dins
el context actual de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions, pretén
oferir a la ciutadania serveis amb tramitació electrònica i d’aquesta manera facilitar una
Administració més propera i accessible. L’Ajuntament s’adhereix al referit servei de recepció de factures per via electrònica (Servei e.FACT). L'Ajuntament en Ple, per majo-
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3-2011, cosa que fa tot
seguit: “1. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS
Generalitat. Departament d’Empresa i Ocupació. Direcció General de Comerç va enviar una còpia de l’informe sobre la Proposta de delimitació de la trama urbana consolidada (TUC), de 31-1-2011. El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 22-6-2010,
va aprovar la proposta de delimitació urbana consolidada del municipi. El 29-7-2010 el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Direcció General d’Urbanisme va enviar una còpia de l’informe sobre la delimitació referida, expedient número
TUC-21/10(B/T-17), on es constatava que l’Ajuntament no havia aportat la documentació mínima per poder emetre l’informe corresponent. El Ple de l’Ajuntament, en sessió
ordinària de 28-10-2010, va aprovar la documentació complementària que consistia en
una memòria justificativa de la proposta i els plànols a escala dels àmbits a incloure a
la trama urbana consolidada. La Junta de Govern Local, per majoria de més de dos
terços, va adoptar: Primer. Donar-se per assabentada de l’informe emès per la Generalitat. Departament d’Empresa i Ocupació. Direcció General de Comerç sobre la Proposta de delimitació de la trama urbana consolidada (TUC). Segon. Renunciar als àmbits que no s’ajusten a les determinacions i que són: la zona clau 11, situada a l’oest de
la ctra. 1413b, discontínua amb el nucli urbà, que hauria de justificar que disposa d’una
densitat bruta superior a 40 habitants/ha i el Pla Parcial del s. VII ciutat jardí de la carretera de Banyeres, discontinu amb el nucli, no compte amb la densitat mínima de 40
hab./ha, i per la qual cosa no es pot incloure en la TUC. Tercer. Comunicar la part dispositiva de l’acord a la Generalitat. Departament d’Empresa i Ocupació. Direcció General de Comerç per al seu coneixement i als efectes que calgui.” L'Ajuntament en Ple,
per majoria de més de dos terços, la qual cosa suposa 11 vots favorables i dues abstencions (dels representants de CiU Miquel Matavacas Bayés i Estanis Relats Canet)
dels tretze membres que formen la corporació municipal, el ratifica íntegrament.

• Les persones que hi participin
hauran de respectar tota la normativa vigent que regulen les activitats esportives.
• És imprescindible portar roba i
calçat esportiu.
• Per a les activitats de patinatge
i hoquei cada participant haurà
de portar patins i mitjons.
• Els participants menors de cinc
anys han d’anar acompanyats
d’una persona de més de 16
anys.
• En cas de mal temps, les activitats organitzades a l’exterior quedaran anul·lades.
• L’organització no es fa responsable dels danys dels/de les participants.

L’Associació de Familiars i Afectats d’Esclerosi
Múltiple i Discapacitats Física de la Catalunya
Central tindrà un estand d’informació a la plaça
Major de 6 a 8 de la tarda del dissabte 4 de juny.

Juny 2011

• L’edat mínima per participar
serà de 12 anys. Els menors hauran de portar l’autorització dels
pares per escrit.
• La inscripció es farà el mateix
dia al lloc de sortida.
• Les persones que tinguin el seu
equip de ferrada l’hauran de portar o bé llogar-lo als establiments
d’esports i al Centre Excursionista.

El Portal de Centelles

ria de mes de dos terços, va adoptar: Primer. Adherir l’Ajuntament al servei de recepció de factures per via electrònica (Servei e.FACT) del Protocol del conveni de l’Assumpció de l’assistència a la Gestió Econòmica Local que ofereix la Diputació. Segon.
Donar el consentiment per a la recepció de factures o documents substitutius per mitjans electrònics d’acord amb l’art. 17 del RD 1496/2003 que aprova el Reglament pel
que es regulen les obligacions de facturació.
4. APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DE LA FUNDACIÓ PÚBLICA LOCAL RESIDÈNCIA ST. GABRIEL AL SERVEI DE RECEPCIÓ DE FACTURES PER VIA
ELECTRÒNICA (SERVEI e.FACT) DEL PROTOCOL DEL CONVENI DE L’ASSUMPCIÓ DE L’ASSISTÈNCIA PER A LA GESTIÓ ECONÒMICA LOCAL QUE
OFEREIX LA DIPUTACIÓ
L’any 2007 la Diputació i el Consorci Administració Oberta electrònica de Catalunya
van signar un conveni per a la promoció i el desenvolupament de projectes i serveis
d’administració electrònica en les administracions locals catalanes, que s’ha anat prorrogant des d’aleshores. Com en l’apartat anterior i atès el dictamen de la Comissió Informativa, l'Ajuntament en Ple, per majoria de mes de dos terços, va adoptar: Primer.
Adherir la Fundació pública local residència Sant Gabriel al servei de recepció de factures per via electrònica (Servei e.FACT) del Protocol del conveni de l’Assumpció de l’assistència a la Gestió Econòmica Local que ofereix la Diputació. Segon. Donar el consentiment per a la recepció de factures o documents substitutius per mitjans electrònics d’acord amb l’art. 17 del RD 1496/2003, de 28 de novembre, que aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació.
5. RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, D’1-3-2011, RELATIU A LA PROPOSTA DE DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA (TUC)
L’alcalde assenyala al secretari que llegeixi l’acord de la Junta de Govern Local, de l’1-
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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 del PIPA

Mercat de la Terra i Fira de la Ratafia
El Servei de Promoció
Econòmica Osona Sud - Alt
Congost dóna suport a les
empreses que es constitueixen i a les empreses consolidades. També disposa
d’una Borsa de Treball, a
més a més d’oferir assessorament i orientació laboral a
persones majors de 16
anys.
Dins les línies d’actuació
que es porten a terme des
del Servei, durant el mes de
juny es durà a terme la segona edició del Mercat de la
Terra de Centelles, s’organitza de forma conjunta
amb el Consell Comarcal
d’Osona, i que té com a objectiu potenciar i consolidar
els productes agroalimentaris de qualitat, especialment
els locals, com ara embotits, formatge, mel, castanyes, bolets, pa artesanal,
etc. També vol dinamitzar
els comerços i serveis del
municipi, el mercat de Centelles i potenciar els productes locals.

El Portal de Centelles

Juny 2011

Com a novetat aquest
any es realitzarà la Fira de
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la Ratafia, que vol recuperar aquest producte tan tradicional de la nostra vila.
Novament es farà un taller
per aprendre a fer ratafies
casolanes, també una xerrada sobre herbes, que es
pot complementar amb una
sortida per recollir les herbes de la ratafia, que es
convertiran en l’essència
del licor d’elaboració casolana, i la presentació de la
tercera edició del concurs
“Ratafia Embruixada de
Centelles”.
No podem oblidar l’aspecte lúdic i festiu del Mercat de la Terra i la Fira de la
Ratafia, amb un seguit d’activitats complementàries per
a grans i petits.
El Mercat de la Terra i la
Fira de la Ratafia es realitzaran els propers dies 11
de juny, dissabte, de 9 a 20
hores i 12 de juny, diumenge, de 9 a 14 hores.
Animem tothom a participar i fomentar així una tradició de la nostra vila que ja
compta amb una lloc privilegiat en el nostre calendari.

Al PIPA t’orientem perquè puguis inscriure’t a la millor opció.
Preinscripcions
- Cicles formatius de grau superior. Fins al 3 de juny
- Escoles Oficials d’idiomes. Pels cursos d’estiu, del 14 de juny
al 14 de juliol
Beques i ajuts amb convocatòria oberta
- Immersions lingüístiques. Sol·licituds a mec.es fins al 30 de juny
- Euroestages. Beques per a estades a la Delegació del Govern
davant la Unió Europea a Brussel·les per a promoure un millor
coneixement sobre les polítiques i activitats de la Unió Europea.
Sol·licituds fins al 20 de juny a gencat.cat/agaur
Estiu 2011

Què faràs aquest estiu? Per anar-te preparant, 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
L’estiu és Teu. Encara pots apuntar-te a les estades d’idiomes, multiesportives, combinades, circ, veu, teatre, música,
esportives i enginy (segons torns disponibles), trucant a 93
483 83 63
I al PIPA també pots trobar-hi:
- La viatgeteca amb guies, mapes, plànols, informació d’allotjaments, rutes... de diferents regions del món
- Carnets internacionals
- Préstec de guies de viatges
Joves, busques feina?

Aquest estiu vols treballar? Saps com fer un currículum? Saps on
portar-lo? Coneixes borses de treball a internet? Al PIPA t’orientem en les tècniques i recursos per a buscar feina.
Bus per tornar del concert de Prats de Lluçanès

Bus nit per tornar del Concert dels 25 anys de la colla gegantera
de Prats de Lluçanès. Actuaran La iaia, Brams i Els Pets. Bus de
tornada a les 4h. Inscripcions al PIPA fins al dijous 16 de juny.

Biblioteca Municipal La Cooperativa

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, divendres i dissabtes de 10 a 13.30 h. (del 15 de juny al 15 de set., només dimecres).

INTERNET I +: INTERNET + OFIMÀTICA A LA BIBLIOTECA
Internet i + és un servei ofert per algunes biblioteques de la
Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona,
que dóna accés a internet i a aplicacions ofimàtiques (Word, Excel, PowerPoint, Windows Media Player, Adobe Reader 8, Open
Office 2.1, etc.). La Biblioteca La Cooperativa de Centelles oferirà
aquest servei des del dia 6 de juny d’enguany.
Cal destacar com a millores d’aquest servei l’accés a eines
ofimàtiques, que permet una major autonomia a l’usuari i que ofereix la possibilitat d’emmagatzemar dades en dispositius USB que
podràs adquirir a la biblioteca o utilitzar-ne de propis (també
podràs emmagatzemar dades en CDs propis o adquirits a la biblioteca). Podràs reservar sessions d’1 hora (a començar a les

hores en punt) adreçant-te al personal de la pròpia biblioteca o
fent-ho tu mateix/a des d’un dels catàlegs en línia de la biblioteca
o des de qualsevol ordinador extern amb connexió a internet (des
del web www.diba.cat/biblioteques/default.asp, clicant a l’enllaç
corresponent de l’apartat Gestions en línia, o bé des de la fitxa de
la biblioteca on vulguis fer la reserva -a l’apartat Serveis, clicant a
l’enllaç Servei d'internet i +-).
També disposaràs de sessions de 30 minuts (no reservables).
Tant per aquestes sessions com per a les d’1 hora, tindràs un límit
de 20 sessions mensuals (10 en el cas dels infants).
Finalment, pots consultar quines són les altres biblioteques de
la Xarxa que ja disposen d’aquest servei des de l’enllaç www.diba.cat/biblioteques/guia/serveis/llistaserveis.asp?servei=31.

