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MINI-CONCERTS DE PRIMAVERA 2011

Núm. 190

30 minuts musicals gratuïts
Tots els diumenges de maig
a 2/4 d’1 del migdia
Davant de la Rectoria

Diumenge dia 1

Concert d’acordió

Diumenge dia 8

Concert de piano

Diumenge dia 15

Orquestra Juvenil

Diumenge dia 22

Música moderna

Diumenge dia 29

Concert de corda

Organitza:

Concert – Presentació Orquestra
d’acordions a les 7 de la tarda al Casal
Francesc Macià
Col·labora:

Maig 2011

Ajuntament
de Centelles
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Dissabte dia 21
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Resum de l’acta de la sessió ordinària de 24 de febrer de 2011

Obligacions pendents de pagament
1.239.919,53 euros
Saldos de dubtós cobrament
252.553,97 euros
Romanent de crèdits
(despeses amb finançament afectats) 372.572,32 euros
Romanent de tresoreria per a despeses generals
1.951.284,53 euros
Segon. Aprovar la incorporació dels romanents de crèdit al pressupost de 2011, segons els resultats de la liquidació:
Romanent afectat
325.913,39 euros
Romanent general
257.302,51 euros
Compromisos d’ingressos
813.137,77 euros
Total de romanents de crèdit i
compromisos d’ingrés a incorporar
1.396.353,67 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.
2. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
NÚM. 1 DE L’ANY 2011, EN EL QUAL S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ANY 2010 DE L’ORGANISME
AUTÒNOM LOCAL RESIDÈNCIA SANT GABRIEL
L’alcalde assenyala al secretari que llegeixi la Resolució de la Presidència número 1 de l’any 2011, cosa que fa tot seguit.
“RESOLUCIÓ DEL PRESIDENT NÚMERO 1/2011
Miquel Arisa Coma, president de l’organisme autònom local residència Sant Gabriel.
D’acord amb els articles 48 i 90 del RD 500/90, de 20 d’abril, i 191
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Ateses les liquidacions de despeses i d’ingressos pendents de l’exercici anterior del Pressupost de l’organisme autònom local residència
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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.
Excusen l’assistència Margarida Prat Creus i Cristina Ramos Capdevila. 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. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 19 DE
L’ANY 2011, EN EL QUAL S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE L’ANY 2010 DE L’AJUNTAMENT
L’alcalde assenyala al secretari que llegeixi el decret número 19 de
l’any 2011, cosa que fa tot seguit. DECRET NÚM. 19 /2011 - Miquel
Arisa Coma, alcalde president de l’Ajuntament de Centelles. D’acord
amb els art. 90 del RD 500/90, de 20 d’abril, i 191 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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 2011, així com el romanent de crèdits.Llegits els informes de Secretaria i d’Intervenció de data 14-2-2011, 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
2010, el resultat de la qual és el següent:
Existència a caixa el 31-12-10
2.033.877,24 euros
Crèdits pendents de cobrament
1.782.453,11 euros
Suma
3.816.330,35 euros

24

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 2011, així com el romanent de crèdits.
Llegits els informes de Secretaria i d’Intervenció de data 14 de febrer
de 2011, dels quals resulta que 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 2010, el resultat de la qual és
el següent:
Existència a caixa el 31-12-10
297.045,01 euros
Crèdits pendents de cobrament
50.758,13 euros
Suma
347.803,14 euros
Obligacions pendents de pagament
Romanent de crèdits
(despeses amb finançament afectat)

38.038,27 euros
17.358,96 euros

Romanent de tresoreria
per a despeses generals
292.405,91 euros
Segon. Aprovar la incorporació dels romanents de crèdit al pressupost de 2011, segons els resultats de la liquidació:
Romanent afectat........................................... 3.065,16 euros
Romanent general........................................
894,00 euros
Compromisos d’ingressos............................
0,00 euros
Total de romanents de crèdit i compromisos
d’ingrés a incorporar
3.959,16 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.
3. APROVAR, SI S’ESCAU, INICIAL DEL PLA D’ACCIÓ PER A
L’ENERGIA SOSTENIBLE DEL MUNICIPI, REDACTAT PER
L’AGÈNCIA LOCAL DE L’ENERGIA DEL CONSELL COMARCAL
D’OSONA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Segons el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible del municipi de Centelles, redactat per l’Agència Local de l’Energia del Consell Comarcal
d’Osona i la Diputació de Barcelona.
Atès que el Pla esmentat s’ajusta al Pacte d’alcaldes/esses de la
Unió Europea (UE) i segueix la metodologia establerta des de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. Atès el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme;
Obres i Patrimoni, Qualitat ambiental i mobilitat, i Qualitat urbana de
21 de febrer de 2011. L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de
dos terços, va adoptar:
Primer. Aprovar inicialment el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible
del municipi de Centelles, redactat per l’Agència Local de l’Energia
del Consell Comarcal d’Osona i la Diputació de Barcelona. Segon.
Exposar-lo al públic mitjançant anuncis al BOP, al DOGC i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament de Centelles, durant el termini de 30 dies
hàbils als efectes que es pugui examinar i formular, per part de les
persones interessades, les al·legacions que calgui. Tercer. En el
supòsit que no es presentin al·legacions durant l’exposició pública,
s’entendrà definitivament elevat l’acord d’aprovació inicial.
4. APROVAR, SI ESCAU, DEFINITIVA DE LA CONSTITUCIÓ DE
LA SOCIETAT MERCANTIL OSONA IMPULS, SL PER A LA COORDINACIÓ DE LES POLÍTIQUES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL I PROMOCIÓ DEL TERRITORI
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 28 d’octubre de
2010, va aprovar inicialment la constitució de la societat mercantil
OSONA IMPULS, SL per a coordinar les polítiques de desenvolupament i promocionar el territori en sentit ampli.
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terme la redacció
de Plans d’actuació municipals (NEUCAT, INUNCAT, SISMICAT I
TRANSCAT), per la qual cosa l’Ajuntament sol·licita l’assistència a
l’entitat comarcal en la realització d’aquestes funcions que són de
competència municipal. Atès el dictamen de la Comissió Informativa
d’Urbanisme; Obres i Patrimoni, Qualitat ambiental i mobilitat, i Qualitat urbana de 21 de febrer de 2011. L’Ajuntament en Ple, per majoria
de més de dos terços, va adoptar: Primer. Aprovar el Conveni a signar entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Centelles
pel suport i la redacció de Pla d’actuació municipal per inundacions,
INUNCAT. Segon. Facultar l’Alcaldia per a la signatura de tota la documentació que sigui necessària. Tercer. Comunicar la part dispositiva de l’acord al Consell Comarcal d’Osona per al seu coneixement i
als efectes que calgui.
7. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 22/2011
L’alcalde assenyala al secretari que llegeixi el Decret núm.22 de
l’any 2011, cosa que fa tot seguit: “DECRET NÚM. 22/2011 Miquel
Arisa Coma, alcalde president de l’Ajuntament de Centelles. Atès
que el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona ha ordenat, en referència al recurs 691/2010-5, procediment: recurs ordinari, interposat per Olaf Codina García contra la resolució de l’Alcaldia núm. 194/2010 de l’Ajuntament de Centelles, del 21 d’octubre,
que la corporació, en el termini de vint dies, remeti a la Secretaria de
l’esmentat Jutjat l’expedient administratiu corresponent. Per tot això,
RESOLC: Primer. Remetre l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona. Segon. Designar a l’advocat Carlos Ribatallada Espasa, en representació i defensa dels interessos municipals, amb facultats de substitució. Tercer. Designar al
procurador Javier Manjarin Albert, en representació i defensa dels interessos municipals. Quart. Facultar-los per comparèixer, intervenir i
ratificar-se en les actuacions en les quals sigui necessària la ratificació personal del poderdant. Tanmateix, queden facultats per substituir aquests poders a favor del procuradors de la mateixa o diferent
població, i per percebre, si s’escau, els manaments judicials de devolució pel concepte de costes. Cinquè. Que la part dispositiva de
l’acord sigui ratificada pel Ple de l’Ajuntament en la propera sessió
que es faci.” L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços,
el ratifica íntegrament.
8. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
L’alcalde assenyala al secretari que llegeixi els Decrets núm. 230,
231, 233, 238 I 240 DE L’ANY 2010 I 4 I 18 DE L’ANY 2011
DECRET NÚM. 230/2010- Que es contracti un dinamitzador juvenil
al Punt d’Informació, participació i assessorament (PIPA).
DECRET NÚM. 231/2010 - Que es contracti una treballadora social
a l’Àrea de Serveis Socials.
DECRET NÚM. 233/2010 - Que es contracti una educadora social a
l’Espai Jove.
DECRET NÚM. 238/2010 - Que es contracti, un Agent d’ocupació i
desenvolupament local (AODL) a l’Àrea de Promoció Econòmica.
DECRET NÚM. 240/2010 - Prorrogar el contracte laboral de l’agent
d’ocupació i desenvolupament local (AODL) a l’Àrea de Promoció
Econòmica.
DECRET NÚM.O 4/2011 - Que es contracti el servei d’auxiliar de la
biblioteca municipal i una treballadora personal eventual a l’Àrea de
Serveis Socials.
DECRET NÚM. 18/2011 - Que es contracti una treballadora familiar
a l’Àrea de Serveis Socials. L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.
9. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS. Es va parlar de la plaça de
Catalunya, l’escola bressol, les obres del municipi, el Consell d’infants; l’aparcament de la carretera de Sant Feliu, el Consell de Cooperació.
S’aixeca la sessió a tres quart de dotze de la nit i signa aquesta acta
el president i el secretari que la certifico.
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Durant el termini d'exposició al públic, mitjançant anuncis al BOP, de
22-11-2010; al DOG núm. 5758, de 18-11-2010 i al tauler d’anuncis
de l’Ajuntament no s’han presentat al·legacions ni reclamacions.
Atès el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Promoció
Econòmica i Turisme, Participació ciutadana, Informació i atenció al
ciutadà de 2-2-2010.
L'Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, la qual cosa
suposa vuit vots favorables i tres vots en contra (dels representants
de CiU Miquel Matavacas Bayés i Estanis Relats Canet i de la representant d’APC-EPM M. Assumpta Falgueras Marsal) dels tretze
membres que formen la corporació municipal, va adoptar els acords
següents:
Primer. Aprovar definitivament la constitució de la societat mercantil
OSONA IMPULS, SL per a coordinar les polítiques de desenvolupament local i promoció del territori en sentit ampli, amb un capital social de tres mil sis euros (3.006 €), íntegrament subscrits i lliurats per
les següents entitats i quanties respectives, i aprovar-ne els estatuts:
- Institut Municipal de Promoció i Economia de Vic:
541 €
- Ajuntament de Manlleu:
541 €
- Ajuntament de Torelló:
541 €
- Ajuntament de Centelles:
541 €
(amb càrrec al pressupost de despeses, exercici 2010)
- Consorci del Lluçanès:
541 €
- Consell Comarcal d’Osona:
301 €
Segon. Publicar el text íntegre dels estatuts al BOP, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i anunciar en el DOGC la referència del BOP en
què hi hagi la publicació esmentada anteriorment.
Tercer. Facultar l’alcalde, Miquel Arisa Coma, per a la signatura de la
documentació que sigui necessària.
5. APROVAR, SI ESCAU, INICIAL DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL NEUCAT, ELABORAT PEL CONSELL COMARCAL D’OSONA
El Ple de l’Ajuntament de Centelles, en sessió ordinària de 29 d’abril
de 2010, va aprovar el Conveni a signar entre el Consell Comarcal
d’Osona i l’Ajuntament pel suport i la redacció de Plans d’actuació
municipal. Els serveis tècnics del Consell Comarcal han elaborat el
Pla d’actuació municipal per Nevades (NEUCAT) segons els models
del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de
la Generalitat, d’acord amb el Conveni signat entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Centelles en data 12 de maig de
2010. Atès el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme;
Obres i Patrimoni, Qualitat ambiental i mobilitat, i Qualitat urbana de
21-2-2011. L'Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços,
va adoptar: Primer. Aprovar inicialment el Pla de protecció civil NEUCAT, elaborat pel Consell Comarcal d’Osona. Segon. Exposar-lo al
públic mitjançant anuncis al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament de Centelles, durant el termini de 30 dies hàbils als
efectes que es pugui examinar i formular, per part de les persones
interessades, les al·legacions que calgui. Tercer. En el supòsit que
no es presentin al·legacions durant l’exposició pública, s’entendrà
definitivament elevat l’acord d’aprovació inicial. Quart. Comunicar
l’acord als serveis territorials del Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya per a l’homologació del Pla per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
6. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE EL CONSELL
COMARCAL D’OSONA I L’AJUNTAMENT PEL SUPORT I LA REDACCIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL INUNCAT
La Comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal d’Osona, de
12-1-2011, va adoptar l’acord d’aprovar els convenis d’assistència
tècnica per a la redacció de Plans d’actuació municipal. Segons el
Conveni entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Centelles pel
suport i la redacció del Pla d’actuació municipal per inundacions,
INUNCAT. Atès que el Conveni té per objecte la col·laboració entre
el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Centelles per dur a
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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

Xerrades informatives
a alumnes de secundària:

Maig 2011

Al Servei de Promoció
Econòmica Osona Sud - Alt
Congost disposem 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 d’abril
s’han programat diverses sessions informatives a nois i
noies de 4t d’ESO amb la finalitat d’acostar la realitat del
món del treball als joves. L’objectiu principal és donar a
conèixer els recursos que hi
ha a la comarca un cop finalitzada l’ESO, ja sigui per continuar estudiant, per incorporarse al mercat laboral o per
combinar la feina amb els estudis.
A tots aquests joves, el
personal tècnic d’inserció laboral els explica com se’ls pot
ajudar des del Servei en els
seus primers passos al mercat
de treball.
• Com apuntar-se a la borsa
de treball?
o Només cal trucar al Servei
i demanar hora per tal de poder fer una entrevista amb el
personal tècnic d’inserció laboral. Al final de l’article trobareu les dades de contacte.

• Té algun cost aquest servei?
o El Servei és totalment
gratuït.
• Quins serveis s’ofereixen?
o Orientació laboral i recursos existents a la comarca per
trobar feina.
o Assessorament en elaboració de currículum i carta de
presentació.
o Informació sobre què és
un “procés de selecció”.
o Informació acadèmica sobre cursos de formació professional.
o Intermediació laboral entre empreses i usuaris que
busquen una feina.
Val a dir que la major part
dels assistents a les xerrades
tenen previst continuar formant-se, fet que en la conjuntura socioeconòmica actual és
de vital importància, ja que la
formació continua i l’especialització és el futur en el mercat
laboral.
Per a més informació:
Servei de Promoció Econòmica i Ocupació Osona SudAlt Congost
C/ Nou, 11 08540 Centelles
Telèfon: 93 881 12 57
Fax: 93 881 20 94
Correu electrònic:
osonasud.altcongost@diba.es
www.osonasudaltcongost.org
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Biblioteca Municipal La Cooperativa
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UN SOL CARNET, PERÒ UN MUNT D’AVANTATGES
Si tens un carnet d’alguna biblioteca de fora de la província
de Barcelona, vine a qualsevol de les més de 200 biblioteques
de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona i fes-ne ús sense haver de canviar de carnet. Així de fàcil! A més, amb el teu carnet de la biblioteca de la Xarxa pots
gaudir dels serveis de totes les biblioteques públiques de Catalunya sense haver-te’n de fer un altre.
Però els avantatges d’aquest carnet no acaben aquí, ja que
també et permet obtenir:

Al PIPA t’orientem perquè puguis inscriure’t a la millor opció.
Preinscripcions
- Batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i PQPI. Del 9
al 20 de maig.
- Cicles formatius de grau superior. Del 23 de maig al 3
de juny.
- Ensenyament d’arts plàstiques i disseny. Del 9 al 20 de
maig.
Assessoria sobre habitatge

- Convocatòria pel sorteig de pisos de protecció oficial de lloguer per a joves (menors de 30
anys).
- Habitatges ubicats al C. Nou, núm. 11 de
Centelles.
- Presentació de sol·licituds i documentació fins
el 13 de maig a les 14h.
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.
- Activitats i cursos.
I també podràs trobar-hi:
- La viatgeteca amb informació de diferents països, guies
d’allotjaments, rutes, mapes i plànols.
- 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.
Activitats de l’Espai Jove (per a joves de 12 a 18 anys)

- Taller de llenguatges de signes. 11 de maig a les 6h. Cal
inscriure’s prèviament.
- Jo he estat a l’Àfrica. Xerrada taller. 27 de maig a les 6h.
Cal inscriure’s prèviament.
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.

• Descomptes en les entrades als principals museus, teatres i
cinemes dels municipis de la província (Museu Nacional d'Art
de Catalunya, Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Centre
de Cultura Contemporània de Barcelona, Casa Batlló, Zoo de
Barcelona, Teatre Lliure, Teatre Nacional de Catalunya, etc.).
• Descomptes en la compra de llibres i discos a diverses botigues especialitzades.
Pots accedir a la llista d'entitats i comerços adherits de tots
els municipis de la província de Barcelona a l’apartat corresponent del web
http://www.diba.cat/biblioteques/guia/serveis/carnets.asp.

