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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 a la casa de la vila per fer la sessió
ordinària de primera convocatòria. Hi assisteixen els regidors i
el secretari que subscriu. El president declara oberta vàlidament la sessió i el secretari llegeix l’esborrany de l’acta anterior que s’aprova per majoria de més de dos terços.
1. PRESA DE POSSESSIÓ DE PERE FIGUERAS FREIXAS,
COM A REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL PSC-PM I PROPOSTA AL PLE DE L’ADSCRIPCIÓ A LES COMISSIONS
INFORMATIVES DE SANITAT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. L’alcalde comunica el nomenament de Pere Figueras
Freixas en qualitat de regidor de l’Ajuntament, segons la credencial lliurada per la Junta Electoral Central en l’escrit de data 11 de gener de 2010, per ocupar la vacant del partit dels
Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (PSC-PM). Llegida la credencial i trobada conforme, l’alcalde convida el nou
regidor a ocupar el seu escó i acte seguit pren possessió del
càrrec de regidor Pere Figueras Freixas.
2. APROVAR, SI ESCAU, L’ARXIU DE L’EXPEDIENT DE
COMPRAVENDA DEL TERRENY SITUAT DINS EL SECTOR IV, PONENT, ÀMBIT II, EL MARÇÓ VELL, FINCA REGISTRAL NÚMERO 6121, INSCRITA EN EL REGISTRE DE
LA PROPIETAT DE VIC, AL TOM 2317, FOLI 201, LLIBRE
135. L’Ajuntament, mitjançant el procediment aplicable, va adjudicar directament el terreny situat dins el Sector IV, Ponent,
Àmbit II, el Marçó Vell, finca registral número 6121, a l’empresa Oispar Centelles, SL, pel preu cert de 300.001,00 euros. El
dia 15 de desembre de 2008 es va formalitzar el contracte de
compravenda amb pagament fraccionat per mesos (total 10
mesos de gener a octubre). L’empresa va abonar a l’Ajuntament la quantitat de 30.000,00 euros en concepte del primer
pagament fraccionat i no ha realitzat cap més pagament pel
concepte referit, incomplint el contracte de compravenda formalitzat. Atès que l’empresa ha manifestat la impossibilitat de
complir el que es va pactar en el contracte referit. Atès que no
s’ha realitzat el lliurament del terreny, ja que el comprador no
ha abonat el preu pactat en el contracte, atès que el contracte
de compravenda tampoc s’ha elevat a escriptura pública. Atès
que al no haver lliurat l’Ajuntament el terreny ni el comprador
haver pagat el preu, malgrat l’acord d’adjudicació, no hi ha
cap contracte per resoldre, simplement no ha nascut. Atès el
dictamen de la Comissió Informativa l'Ajuntament en Ple, per
unanimitat, va adoptar els següents acords: Primer. Ordenar
l’arxiu de l’expedient de compravenda del terreny situat dins el
Sector IV, Ponent, Àmbit II, el Marçó Vell, finca registral número 6121, inscrita en el Registre de la Propietat de Vic al
Tom 2317, foli 201, llibre 135 de Centelles, ja que el contracte
no ha nascut i manca per això d’efectes jurídics. Segon. Penalitzar l’empresa Oispar Centelles, SL, amb el 10 % del preu
de la venda del terreny per incompliment del contracte.
3. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES I L’AJUNTAMENT DE CENTELLES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL AL NUCLI ANTIC DE CENTELLES.
El Conveni de col·laboració entre el Departament de Política
Territorial i Obres Públiques i l’Ajuntament de Centelles per al
desenvolupament del projecte d’intervenció integral al nucli

antic de Centelles té com a objectiu establir un marc de col·laboració per impulsar la realització de les actuacions previstes
en el projecte. Atès el dictamen de la Comissió Informativa
l'Ajuntament en Ple, per unanimitat, va adoptar els següents
acords: Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l’Ajuntament de Centelles per al desenvolupament del projecte d’intervenció integral al nucli antic de Centelles. Segon. Facultar
l’Alcaldia per a la signatura de tota la documentació que sigui
necessària. Tercer. Comunicar la part dispositiva de l’acord al
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i als efectes
que calgui.
4. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚMERO 40 DE L’ANY
2010, EN EL QUAL S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ANY 2009 DE L’AJUNTAMENT
DECRET NÚMERO 40 /2010 - 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 2010, així com el romanent de crèdits. Llegits els
informes de Secretaria i d’Intervenció, dels quals resulta que la
incorporació del romanent de Tresoreria per a la liquidació del
Pressupost de l’Ajuntament no produirà dèficit. Per tot això,
RESOLC:
Primer. Aprovar la liquidació del Pressupost municipal, exercici 2009, el resultat de la qual és el següent:
Existència a caixa el 31-12-09
2.070.488,89 euros
Crèdits pendents de cobrament
2.287.949,49 euros
Suma
4.358.438,38 euros
Obligacions pendents de pagament
2.413.593,76 euros
Saldos de dubtós cobrament
137.198,02 euros
Romanent de crèdits (despeses amb finançament afectat)
102.302,83 euros
Romanent de tresoreria per a despeses generals
1.705.343,77 euros
Segon. Aprovar la incorporació dels romanents de crèdit al
pressupost de 2010, segons els resultats de la liquidació:
Romanent afectat........................................102.302,83 euros
Romanent general.......................................126.153,35 euros
Compromisos d’ingressos......................................0,00 euros
Total de romanents de
crèdit a incorporar.......................................228.456,18 euros
Tercer. Que de la liquidació aprovada es doni compte al Ple
de l’Ajuntament en la propera sessió que es faci.”
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.
5. DONAR COMPTE DEL DECRET DE LA PRESIDÈNCIA
NÚMERO 1 DE L’ANY 2010, EN EL QUAL S’APROVA LA
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ANY 2009 DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL RESIDÈNCIA SANT GABRIEL
RESOLUCIÓ DEL PRESIDENT NÚMERO 1/2010 - 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 2010, així com el romanent de crèdits. Llegits els informes d’Intervenció, dels quals resulta que
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Obligacions pendents de pagament
45.533,75 euros
Romanent de crèdits
(despeses amb finançament afectat)............
0,00 euros
Romanent de tresoreria per
a despeses generals ....................................62.042,04 euros
Segon. Que de la liquidació aprovada es doni compte al Ple
de l’Ajuntament en la propera sessió que es faci.”
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.
6. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT NÚMERO 1/2010
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
és necessari portar a terme els treballs de redacció del projecte d’urbanització del sector XV, ciutat jardí, Sant Pau.
Atesa la Memòria justificativa, l’informe de la interventora i el
dictamen de la Comissió Informativa l'Ajuntament en Ple, per
unanimitat, va adoptar els acords següents:
Primer. Aprovar la primera modificació de crèdit en el Pressupost General vigent, en els termes següents: Quotes d’urbanització. Redacció del projecte d’urbanització del sector XV,
ciutat jardí, sant Pau (145.715,20).
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.
7. DONAR COMPTE, DELS ACORDS DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL, DELS DIES 15 DE GENER I 16 DE FEBRER DE 2010, RELATIU A LA REALITZACIÓ D’OBRES
D’INVERSIÓ PER A L’ANY 2010 I LA SOL·LICITUD DE RECURSOS AL FONS ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA
SOSTENIBILITAT LOCAL.
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat dels acords de la
Junta de Govern Local, dels dies 15 de gener i 16 de febrer
de 2010, que tot seguit es detallen:
- La realització de les obres d’inversió per a l’any 2010 denominades:
o Projecte de millora ambiental, condicionament
d’accessos i senyalització de l’espai fluvial a Centelles.
o Xarxa de sanejament del carrer de Sant Martí
o Projecte de renovació de l’enllumenat públic dels
carrers de les Violetes, de la Ginesta, de les Roses, dels Clavells i de Pompeu Fabra
o Projecte de millora de les xarxes de sanejament,
aigua i enllumenat del Bell Esguard fins el pont de les Margarites
o Projecte de sistema integral WEB de registre d’entrades i sortides, gestor d’expedients i actes, acords i òrgans
col·legiats, amb signatura electrònica
- Aprovar l’actuació d’interès social per a l’any 2010 denominada: Informe econòmic de les despeses corrents de béns i
serveis del CEIP Ildefons Cerdà (centre d’educació infantil i

primària) i la sol·licitud de recursos, per al finançament parcial, al Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local
2010.
- Aprovar l’expedient de contractació i del plec de clàusules
administratives particulars, mitjançant el procediment negociat
sense publicitat, per a la contractació de l’obra denominada
projecte de millora ambiental, condicionament d’accessos i
senyalització de l’espai fluvial a Centelles.
- Aprovar l’expedient de contractació i del plec de clàusules
administratives particulars, mitjançant el procediment negociat
amb publicitat, per a:
o la contractació de l’obra denominada Projecte de
renovació de l’enllumenat públic dels carrers de les Violetes,
de la Ginesta, de les Roses, dels Clavells i de Pompeu Fabra
o la contractació del subministrament denominat Projecte de sistema integral WEB de registre d’entrades i sortides, gestor d’expedients i actes, acords i òrgans col·legiats,
amb signatura electrònica.
o la contractació de l’obra denominada Projecte de
millora de les xarxes de sanejament, aigua i enllumenat del
Bell Esguard fins el pont de les Margarites
- Aprovar l’adjudicació directa del contracte menor per a l’execució de l’obra denominada Projecte de millora de la xarxa de
sanejament del carrer de Sant Martí.
8. DONAR COMPTE SOBRE L’ENQUESTA REALITZADA
PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA QUE FA REFERÈNCIA AL SERVEI D’AVALUACIÓ I QUALITAT DEL MUNICIPI
L’Ajuntament en ple es dóna per assabentat del resultat de
l’enquesta elaborada per la Diputació de Barcelona que fa referència al Servei d’avaluació i qualitat del municipi de Centelles i que és una de les més positives de la província de Barcelona.
9. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA:
DECRET NÚMERO 327/2009 - Contractar un/a agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL) per l’Àrea de Promoció
Econòmica.
DECRET NÚMERO 328/2009 - Contractar un/a tècnic/a de
promoció econòmica per portar a terme els seus serveis a
l’Àrea de Promoció Econòmica.
DECRET NÚMERO 329/2009 - Contractar un/a dinamitzador/a juvenil que porti a terme el servei al Punt d’Informació,
participació i assessorament (PIPA).
DECRET NÚMERO 21/2010 - Contractar un/a educador/a social per l’Àrea de Serveis Socials.
DECRET NÚMERO 22/2010 - Contractar un/a dinamitzador/a juvenil per portar a terme els seus serveis al Punt d’Informació, participació i assessorament (PIPA).
DECRET NÚMERO 37/2010 - Nomenar Maria Pilar Carmona Arcija funcionària de carrera per a la vacant de subaltern/a. Les funcions seran les específiques del lloc de treball
que desenvolupi a l’Àrea de Secretaria.
L’Ajuntament en ple es dóna per assabentat.
10. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Entre d’altres temes es va parlar de: el Palau Comtal de Centelles, les obres del vestuari del camp de futbol, la policia local i la seguretat al municipi, la instal·lació de fibra òptica i les
obres a carrers del municipi, el servei d’aigua i d’electricitat,
l’aprovació d’una tercera línia educativa al municipi, la mobilitat i l’aparcament i de la unitat d’actuació número 8 delimitada
pel PGOM.
S’aixeca la sessió a un quart de dotze del vespre i signa
aquesta acta el president i el secretari que la certifico.

El Portal de Centelles

la incorporació del romanent de Tresoreria per a la liquidació
del Pressupost de l’organisme autònom local residència Sant
Gabriel no produirà dèficit. Per tot això, RESOLC:
Primer. Aprovar la liquidació del Pressupost de l’organisme
autònom local residència Sant Gabriel, exercici 2009, el resultat de la qual és el següent:
Existència a caixa el 31-12-09
58.621,91 euros
Crèdits pendents de cobrament
48.953,88 euros
Suma
107.575,79 euros
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TENS UNA IDEA EMPRESARIAL I NO SAPS COM
dur-la a terme? NECESSITES PERSONAL? BUSQUES FEINA I NO SAPS
COM trobar-ne?
➢ NOVETATS EMPRESARIALS: Els autònoms podran crear empreses amb un
procediment administratiu telemàtic únic i integrat.
El Reial Decret aprovat el
dia 26 de març posa a disposició de les persones emprenedores una eina que farà
més fàcil, ràpida i còmoda la
creació d'empreses a aglutinar en una sola gestió diversos tràmits administratius. El
nou sistema de tramitació telemàtica suposa la substitució
fins a 12 formularis administratius. A partir d'ara, es podran realitzar de forma unificada els tràmits amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, amb la Seguretat Social, la reserva del domini
d'Internet ".es", la notificació
de fitxers de dades de caràcter personal o la sol·licitud del
nom o la marca comercial.
Aquesta iniciativa s'emmarca
en el context d'impuls de l'activitat empresarial inclòs en el
segon paquet de mesures
aprovat pel Govern en el Consell de Ministres del 14 d'agost de 2008, en el marc del
Pla de Reducció de Càrregues Administratives i Millora de la Regulació.

➢ DIA DE L’EMPRENEDOR 2010
És la major trobada anual
de persones emprenedores i
serveis de suport a la iniciativa emprenedora i al creixement empresarial a Barcelona.
Es realitzarà durant els
dies 16 i 17 de juny, a la Fira
de Barcelona de Montjuïc, en
què el DIA DE L’EMPRENEDOR concentra, al voltant
d’un ampli programa d’activitats, a més de 5.500 emprenedors amb idees de negoci,
protagonistes de les iniciatives empresarials de més èxit
en l’últim any, entitats de suport a la iniciativa emprenedora i finances, institucions, inversors, experts i assessors,... I tot en un entorn facilitador per a la realització de
contactes de negocis.
OFERTES DE FEINA:
• Empresa d’Osona-Sud
cerca un/a quadrista (electricista especialitzat en quadres
elèctrics) amb formació i experiència.
• Empresa d’Osona cerca
un/-a fuster/-a polivalent i amb
molta experiència (es vol algú
vàlid tant per fer portes, finestres, mobles,...).
Per a més informació:
Servei de Promoció Econòmica i Ocupació Osona Sud- Alt
Congost. C/ Nou, 11 08540 Centelles. Tel.: 93 881 12 57. Fax: 93
881 20 94
osonasud.altcongost@diba.es
www.osonasudaltcongost.org

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
VINE A LES ESTADES D’IDIOMES 2010!
Per a joves d’11 a 15 anys
Del 2 al 15 de juliol, a la casa de colònies
l’Era Oliola (La Noguera)
Preinscripcions del 3 al 18 de maig al PIPA

CAMPS DE TREBALL
Més de 500 camps de treball a Catalunya i a la
resta del món a: www.gencat.cat/activitats i al
punt d’informació juvenil:
Podeu fer les reserves per aquests camps, a la
mateixa adreça d’internet o al telèfon 012 en els
períodes següents:
- 28 d’abril - 30 de juny: Inscripcions als camps
de treball catalans i d’intercanvi amb altres procedències
-17 de març - 30 d’octubre: Inscripcions als camps de treball internacional.
ASSEMBLEA JOVE
No et pots perdre l’Assemblea jove de Centelles. Organitzarem les activitats estiuenques i elaborarem el nou projecte de joventut
El 22 de maig al PIPA. 11 hores del matí.
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.)
TALLER A L’ESPAI JOVE
A través de la teatralitat i el joc
dramàtic.Tractarem sobre situacions
de violència, agressivitat i el valor de
la tendresa. Dimarts 4 de maig a les 6
de la tarda. Inscripcions fins al 3 de
maig, és totalment gratuït!
SORTIDA ESPORTIVA
Divendres 14 de maig a les 5 de la tarda vine a la sortida esportiva que es
realitza des de l’Espai Jove. Punt de trobada: L’Espai Jove.

Biblioteca Municipal "La Cooperativa"
El Portal de Centelles

ILDEFONS CERDÀ, UN IL·LUSTRE CENTELLENC
El 7 de juny de 1859 s’aprovava el Pla de Reforma i Eixample de
Barcelona, obra d’una de les ments més lúcides de l’urbanisme contemporani: Ildefons Cerdà. El Pla Cerdà va representar un abans i
un després per a la ciutat.
Aquest és el motiu pel qual l’Ajuntament de Barcelona va decidir
declarar el 2009 l’Any Cerdà i, durant tot un any, fins al juny de
2010, omplir Barcelona d’activitats per a commemorar un moment
clau de la seva història, de la seva transformació urbana i de la seva
projecció al món; la suma d’esforços de diverses administracions i
entitats ho ha fet possible. Pots trobar més informació sobre l’Any
26
Cerdà a www.anycerda.org/web/.

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, de 10 a
14 h. Dissabtes, de 10 a 13.30 h.

Centelles, bressol de l’il·lustre enginyer, també s’ha afegit a
aquesta celebració: l’Ajuntament, per una banda, amb la creació d’un
web de recursos procedents de l’Arxiu Municipal www.centelles.cat/ildefons-cerda/index.htm- i amb l’organització de
diverses activitats -més informació a www.centelles.cat/ildefons-cerda/programa-actes-ildefons-cerda.htm-; per altra banda, la Biblioteca, amb la creació d’un bloc de recursos provinents de diverses fonts
sobre aquest insigne centellenc -ildefonscerda.blogspot.com- i albergant l’exposició de Salvador Tarragó Cerdà. Ciutat i territori. Una visió de futur (del 7 al 22 de maig) -més informació sobre aquesta activitat a sites.google.com/site/bibliotecadecentelles/agenda-4-.
www.l-h.es/biblioteques/teclasala/comic.shtml.

