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Millores a la piscina d’estiu
Per tal de poder posar en marxa les piscines d’estiu s’ha
hagut de reparar la teulada dels vestidors amb reforç estructural, substituir el sistema de tractament d’aigua de la

piscina petita i arranjar la piscina gran. A més també s’ha
canviat un tram de clavegueram que es trobava en mal estat i això ha comportat la reposició de paviments.
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Resum de l’acta de la sessió ordinària núm. 3/2013
de l’Ajuntament 25-4-2013
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Horari: de les 22 a les 23:15. Lloc: sala de Plens de l’Ajuntament. Excusa l’assistència: Anna Maria Chávez Calm. 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.

Despeses en béns corrents i serveis (2.812.982,41 €).
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.

1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT 2/2013
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 despesa en cada moment.
Atès que de l’aprovació de la liquidació del Pressupost general de l’exercici de 2012 es disposa de crèdit incorporable mitjançant romanent de Tresoreria.
Atès que és necessari fer un suplement, i en el seu cas habilitació de crèdit extraordinari, de diverses partides de despeses
dels capítols 2 per tal de fer front a despeses que s’han de realitzar durant aquest any.
Atès que entre les modificacions pressupostàries que autoritza
la normativa les aplicables en el nostre cas són les que es descriuen a continuació:
Expedient de modificació de crèdit (MP 2/2013) del Pressupost
municipal vigent, mitjançant:
- Crèdits extraordinaris mitjançant l’aplicació de romanent de
tresoreria. Total: 42.129,03 euros. Desglossat en:
Sentència urbanització carrer Montserrat
25.587,50
Liquidació diferències IVA 2009
6.041,53
Atenció comunitària. Banc d'aliments
10.500,00
- Suplements de crèdit mitjançant l’aplicació de romanent de
tresoreria amb un total de 3.000 euros (Atenció social comunitària).
- Transferències: 4.520,00 euros (Equips per processos informació). -4.520,00 € (Altres despeses de les escoles. Formació).
Atès que amb aquesta modificació no es supera el límit de la
regla de la despesa.
Atesa la Memòria justificativa, de data 18 d’abril de 2013.
Segons l’informe de la interventora, de data 18 d’abril de 2013.
L'Ajuntament en Ple, per majoria absoluta, la qual cosa suposa
vuit vots favorables i quatre vots en contra (2 de CiU, 1 d’APCi 1 d’Esquerra-AM) dels tretze membres que formen la corporació municipal, va adoptar els acords següents:
Primer. Aprovar la segona modificació de crèdit en el Pressupost General vigent, en els termes següents:
1. Procedència dels fons
Romanent de Tresoreria que resulta de la liquidació del Pressupost general de l’exercici de 2012. Total: 45.129,03 euros.
2. Modificacions de crèdit:
Despeses en béns corrents i serveis.
3. Detall de l’estat final de les partides afectades per la modificació proposada:
Sentència urbanització carrer Montserrat
25.587,50
Liquidació diferències IVA 2009
6.041,53
Atenció comunitària. Banc d'aliments
10.500,00
Atenció social comunitària
18.000,00
Equips per processos informació. Escoles
4.520,00
Altres despeses de les escoles. Formació
15.480,00
4. Detall de l’estat final dels capítols afectats per la modificació
proposada (estat de despeses)

2. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL RESIDÈNCIA SANT GABRIEL NÚMERO
1/2013
L’execució del Pressupost de l’Organisme autònom local Residència Sant Gabriel comporta l’obligació d’anar adaptant-lo a
les necessitats en quant a l’obtenció del crèdit suficient per
subvenir la despesa en cada moment.
Atès que de l’aprovació de la liquidació del Pressupost general
de l’exercici de 2012 es disposa de crèdit incorporable mitjançant romanent de Tresoreria.
Atès que és necessari fer suplement de crèdit en la partida de
despeses del capítol 6 per obres de rehabilitació per tal de fer
front a despeses d’inversió.
Atès que entre les modificacions pressupostàries que autoritza
la normativa, l’aplicable en el nostre cas és la que es descriu a
continuació:
Expedient de modificació de crèdit (M.P. 1/2013) del Pressupost de l’Organisme autònom local Residència Sant Gabriel vigent, mitjançant:
- Suplement de crèdit extraordinari mitjançant l’aplicació del romanent de Tresoreria. Obres rehabilitació - Reforma de banys
de la primera planta (26.217,13 €).
Segons el certificat de l’acord adoptat pel Consell rector de l’organisme autònom local residència Sant Gabriel, de 16 d’abril
de 2013.Atesa la Memòria justificativa, de data 8 d’abril de
2013.Segons l’informe d’Intervenció, de data 18 d’abril de
2013. L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços,
va adoptar els acords següents:
Primer.- Aprovar la 1a modificació de crèdits en el Pressupost
de l’Organisme autònom local Residència Sant Gabriel vigent,
en els termes següents:
Romanent de Tresoreria resultat de la liquidació del Pressupost
general de l’exercici de 2012. Total 26.217,13 €
Pressupost de despeses. Obres rehabilitació - Reforma de
banys de la primera planta. (26.217,13 €)
3. Detall de l’estat final de la partida afectada per la modificació
proposada
Pressupost de despeses. Obres rehabilitació.Reforma de
banys de la primera planta (42.706,00 €)
4. Detall de l’estat final dels capítols afectats per la modificació
proposada. Pressupost de despeses
Inversions reals (67.606,00 €).
Segon. Remetre l’expedient complet a l’Ajuntament perquè segueixi la tramitació corresponent per a l’aprovació definitiva.
3. APROVAR, SI ESCAU, ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ QUE
ATORGA EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA A L’AJUNTAMENT DE
CENTELLES PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT
DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE LA SEVA TITULARITAT,
PER AL CURS 2011 - 2012
La Direcció General de Centres Públics del Departament d’En-

02-03 informe copia:38-39 04/06/13 15:37 Página 2

Informació Municipal

Amb l’objectiu de donar a conèixer els principals
atractius de l’entorn local, tant gastronòmics, paisatgístics, festius i culturals, s’han engegat dues campanyes de fidelització del comerç: l’any 2011 es va
crear l’àlbum de cromos de Centelles i el 2012 el joc
de cartes de Centelles.
Després del seu èxit, i ja que es treballava l’aspecte
més visual de la història del municipi, ara estem preparant la nova campanya comercial que consistirà en
el Joc de preguntes de Centelles.
El Joc està estructurat en cinc àmbits: Història, Economia, Natura, Cultura i Esports. L’objectiu previ que
es planteja és potenciar que les preguntes del joc les
formulin les associacions, les escoles, els comerços i

el conjunt de veïns i veïnes de Centelles.
Amb aquesta iniciativa el servei de promoció econòmica de l’ajuntament de Centelles vol impulsar i dinamitzar el consum i les compres en els comerços i serveis del poble. Però, sobretot, també fomentar la participació dels veïns, fent que col·laborin activament
aportant continguts al joc en forma de diferents preguntes relacionades amb la vila.
Per participar i enviar les preguntes que formaran part
del joc, s’han fet unes butlletes que es poden trobar
en els establiments comercials del poble i al Servei de
Promoció Econòmica de Centelles. També es poden
realitzar telemàticament, a través d’un formulari, a la
pàgina web de l’Ajuntament (www.centelles.cat).
Un cop elaborat el joc, s’editarà i aquest es podrà
aconseguir comprant als comerços de Centelles. L’objectiu del joc es fidelitzar les compres als comerços i
serveis de la vila, caracteritzats per la seva varietat i
qualitat ens els productes i serveis que ofereixen.
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En els darrers tres anys s’ha dissenyat i portat a terme des de l’ajuntament de Centelles un projecte de
dinamització comercial vinculat a la difusió dels atractius turístics i esdeveniments culturals que s’ha concretat en diverses campanyes comercials.

adoptar els acords següents:
Primer. Acceptar la subvenció que atorga el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de
Centelles per al sosteniment del funcionament de l’Escola de
Música de la seva titularitat, per al curs 2011 - 2012.
Segon. L’ import atorgat a la corporació local per a l’escola de
música és de 41.400 euros
Tercer. Facultar a l’alcalde per a la signatura de tota la documentació que sigui necessària.
Quart. Notificar la part dispositiva de l’acord a la Direcció General de Centres Públics del Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i als efectes que calgui.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El Portal de Centelles

senyament de la Generalitat de Catalunya tramet a l’Ajuntament la Resolució per la qual s’atorguen subvencions per import fins a 50.000 euros a determinades corporacions locals
per al sosteniment del funcionament de les escoles de música
i/o de dansa de la seva titularitat, per al curs 2011 – 2012.
D’acord amb la disponibilitat pressupostària del Departament
d’Ensenyament, l’import que s’atorga és de 230 euros per
alumne i curs, d’edat compresa entre 4 i 18 anys, escolaritzat
en escola de música.
Atès que per fer efectiu el pagament de la subvenció és necessari:
- Acceptar la Subvenció.
Atès el dictamen de la Comissió informativa de l’Àrea de Gestió i Serveis generals de data 18 d’abril de 2013.
L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, va
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CENTELLES, TEMPS
DE RATAFIA I DE PRODUCTES DE
LA TERRA
Aquest cap de setmana es va fer la 4a
edició de la Fira de la Ratafia i productes
de la terra, amb productes tradicionals catalans i moltes xerrades, tallers i degustacions per tots els públics.
Dins de la programació anual del calendari de fires de Centelles, el dissabte 1
de juny de 9 a 20 hores i diumenge 2 de
10 de 9 a 14 hores es va celebrar la 4a
Fira de la Ratafia i mercat de productes de
la terra. El centre neuràlgic de la mateixa
es trobava al Passeig, tot i que dissabte
també es van fer activitats a la plaça Major. La fira es va mostrar als visitants en
tres vessants:
- L’aspecte comercial, que inclou l’espai firal, on es trobaven diferents parades
de ratafia, amb 10 marques d’aquest licor:
ratafies de Sant Quirze de Besora, d’Olot,
la Pobla de Segur, del Maresme, de Besalú, d’Esparreguera, de Ribes de Freser,
etc. També hi havia una parada de degustació de ratafies casolanes. Un total de 10
ampolles es van presentar elaborades per
persones de Centelles i Vic. Per als que
es volien posar a fer la seva pròpia ratafia
hi havia tots els elements necessaris: herbes, anisat, ampolles, etc. Aquesta beguda catalana té una llarga tradició al municipi i esdevé l’eix central de la fira. Hi havia parades d’altres licors: de Maria Lluïsa,
dels Pirineus, etc, i s’hi podien adquirir altres productes agroalimentaris de qualitat,
la majoria locals, com tòfona, formatges,
coca, melmelada, bolets, pa artesà, etc i
artesans com càntirs, bijuteria, etc. Per
segon any, la fira va incorporar un apartat dedicat als horts, l’ecologia, la sostenibilitat i els hàbits de vida saludables.
Tota aquesta activitat es va complemen-
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tar amb parades d’establiments comercials i d’entitats; el mercat setmanal de
diumenge i tots els establiments comercials oberts.
- L’aspecte promocional de la gastronomia i els productes locals i de proximitat. Es van organitzar tallers i xerrades, així com degustacions, donant especial protagonisme a la ratafia. Entre elles, un curs
per aprendre a fer ratafia fet per Faustí
Bosch, gerent de Ratafia Bosch (cada any
es fa el taller amb una recepta diferent),
una degustació per 1€ de ratafies casolanes; un curs on en Cesc Molera, va cuinar
amb ratafia, i ens va sorprendre amb un
costellam de porc amb ratafia i figues i puré d’arrel d’api, bombons de ratafia i peres
a la ratafia amb gelat d’ous. Com a cloenda es va fer un tastet conduït per Miquel
Altadill, gerent de Ratafies Artesanals
d’Esparraguera, on els assistents podien
degustar totes les ratafies comercials presents a la fira. Es van fer xerrades com la
de teràpies energètiques i tallers de cuina
macrobiòtica i de reconeixement de les
herbes d’Osona, i es va ensenyar a compostar des de casa. Moltes d’aquestes xerrades es van fer en col·laboració amb
professionals especialitzats, entitats com
l’escola d’Hostaleria d’Osona, i amb els
mateixos productors i paradistes, per tal
d’oferir coneixements tècnics i/o aplicacions pràctiques i/o gastronòmiques dels
productes. Finalment, es va fer una ruta
guiada per conèixer el modernisme a
Centelles. La major part d’activitats van tenir un preu simbòlic d’un euro o van ser
gratuïtes.
- L’aspecte lúdic i festiu del municipi,
amb moltes activitats per als menuts: ludoteca, tobogan inflable, un pallasso que
va presentar un llibre sobre Centelles, i tallers de dibuix, de maquillatge, de plantar
llavors i de aprendre a compostar pels infants.
Un calendari ple d’activitats que forma
part d’un eix comú: Centelles és Màgia.

Biblioteca Municipal La Cooperativa
LA BIBLIOTECA A INTERNET: OBERTA 365 DIES A L’ANY, LES 24 HORES
DEL DIA
Des de fa un temps, la Biblioteca “La Cooperativa” és present a Internet. Actualment, la hi podeu trobar des dels següents enllaços:
• bibliotecadecentelles.blogspot.com: web de la Biblioteca, des d’on podeu consultar les novetats, l’horari, l’agenda; renovar els documents que teniu en préstec o cercar
aquells que us interessin al Catàleg Col·lectiu.
• elblocdelscentellons.blogspot.com: bloc destinat als infants i joves de la Biblioteca, on aquests poden trobar recomanacions de llibres, notícies, enquestes, guies de
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lectura, etc.

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
Jove, busques feina?
Al PIPA disposes de servei de connexió a internet per a poder portar a
terme la teva recerca de feina 2.0 i
on et podrem donar un cop de mà a
l’hora de fer el currículum, registrar-te
a webs, crear el teu perfil linkedin,
etc.. A més, cada divendres hi trobaràs el recull d’ofertes de feina de la
setmana. Així mateix, aprofita l’estiu
per a acreditar-te en les professions i
competències que t’interessen:
Curs de director/a d’activitats en el
lleure infantil i juvenil. Intensiu de
setembre a Centelles (Del 2 al 14
de setembre en horari de 10 a 14h i
de 15 a 19h). Requisits per a accedir
al curs (cal complir un dels requisits):
Tenir el títol de monitor/a de lleure
Tenir títol universitari en l’àmbit
d’educació
+ 23 anys i 2 anys d’experiència en
el lleure
Preu: Curs 190€. El preu no inclou
80 h de monogràfics (Els que tinguin
titulació universitària de l’àmbit, tindran 65 h de monogràfics convalidades). Joves de Centelles i Hostalets
poden optar a subvenció de 50 €.
Curs de monitor de bàsquet a
Hostalets de Balenyà
Curs de monitor de futbol a Tona
ACTIC. Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Aprofita l’estiu
per a treure’t el certificat de la Generalitat amb el teu nivell de coneixements i capacitats en informàtica.

Assessoria d’estudis i
professions del PIPA
- Preinscripció als cicles formatius de
grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny. Del

27 de maig al 7 de juny
- Inscripcions a les proves d’accés
als cursos de l’institut del teatre. Fins
el 26 de juny
- I tota la informació que necessitis
per a preparar-te pel curs que ve.

Estiu jove
Estàs preparant l’estiu? Al PIPA t’informem de tot tipus d’activitats:
- Camps de treball, colònies d’estiu, estades d’idiomes, places disponibles a l’estiu és teu...
- Activitats per a joves que es faran a Centelles. Al PIPA trobaràs tota l’oferta del municipi: des de les activitats de l’espai jove (torneig de futbol sala, excursió nocturna, sortida al
bosc del cel, ràpel a la tosquera, taller de cuina, taller de percussió, etc),
les nits de piscina, etc.
- Jump Into Action. Estades d’idiomes (30 de juny al 13 de juliol) a la
Casa de colònies L’Era (La Noguera). Infants i joves de 10 a 16 anys
(nascuts de l’1-1-1997 fins el 31-122003). 35 hores lectives d’anglès.
Treball amb grups de 10 alumnes.
Activitats lúdiques i de lleure. La llengua vehicular serà l’anglès. Inscripcions al PIPA fins el 20 de juny.

Pisos de Protecció oficial
Vols accedir a un pis de protecció oficial? Cal que estiguis inscrit al Registre de sol·licitants de d’Habitatge amb
Protecció Oficial de Catalunya. Al PIPA t’informem dels requisits i procés
per accedir als habitatges protegits

Viatgeteca d’estiu
Tota la informació que necessitis per
a preparar el teu viatge, plànols, mapes, rutes, guies d’allotjaments… i
tramitem carnets internacionals: d’alberguista, d’estudiant, de professor…

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)
• demusicaicinema.blogspot.com: bloc que us permet conèixer les últimes novetats
sobre música i cinema arribades a la Biblioteca i on trobareu informació sobre festivals,
concerts, premis i molts altres temes relacionats amb aquestes dues arts.
• ildefonscerda.blogspot.com: bloc sobre l’il·lustre centellenc Ildefons Cerdà; es tracta d’un recull de recursos realitzat per a commemorar el 150è aniversari de l’aprovació
del Pla Cerdà.
• bibliotecavirtual.diba.cat/inici: nou portal web de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona.
• I, a més:

Biblioteca de Centelles

bcentelleslc

