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Diverses imatges de l’exposició que hi ha a la casa del Cerdà

Exposició permanent d’Ildefons Cerdà
a la seva casa natal
a l’acord de poder disposar d’un espai on es pugui visitar aquesta exposició i d’altre material en relació a l’enginyer i urbanista Ildefons Cerdà que s’ha recollit gràcies a l’Any Cerdà. L’adequació d’aquest espai s’ha realitzat gràcies a la contractació de personal (nois joves del municipi) per part de l’empresa propietària
de la finca.
S’inicia així un espai museogràfic i documental permanent a
l’entorn del nostre fill més il·lustre, amb la voluntat de créixer i
mantenir no solament viva la figura del personatge, sinó també
el patrimoni de la seva casa natal i l’entorn.

El Portal de Centelles

Coincidint amb l’Any Cerdà, des de la Diputació de Barcelona, es va preparar una exposició que tractava la vida tant personal com política del nostre fill il·lustre Ildefons Cerdà. Aquesta
exposició va ser itinerant, i es va poder veure a Barcelona, Centelles i Madrid.
Un cop acabada la seva itinerància, des de l’Ajuntament de
Centelles es va sol·licitar poder adquirir aquesta exposició amb
la idea de muntar-la a la casa natal d’Ildefons Cerdà, i així poder-ne gaudir tots els centellencs i visitants de la Vila.
L’Ajuntament de Centelles i la propietat de la finca han arribat
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM. 2/2012 DE L'AJUNTAMENT EN PLE
Data: 28 de març de 2012
1. APROVAR, SI ESCAU, EL PRESSUPOST GENERAL DE
L'AJUNTAMENT, EXERCICI 2012
El projecte del Pressupost Municipal per a l'exercici 2012 puja la
quantitat de cinc milions cinc-cents vuitanta-sis mil euros
(5.586.000,00 Û), tant en despeses com en ingressos i, en conseqüència, sense dèficit inicial. El projecte del Pressupost de
l'Organisme autònom local residència Sant Gabriel per a l'exercici de 2012 puja la quantitat d'un milió cinc-cents onze mil cinccents euros (1.511.500,00 Û), tant en despeses com en ingres sos i, en conseqüència, sense dèficit inicial. Atès l'estat d'ingressos i de despeses de les empreses Electradistribució Centelles,
SLU i Electracomercial Centelles, SLU, de capital íntegrament
municipal.
Per majoria de més de dos terços, amb nou vots favorables i
quatre vots en contra (CiU, APC-EPM i Esquerra-AM) dels tretze
membres que formen la corporació municipal, va adoptar els
acords següents:
Primer. Aprovar el Pressupost Municipal per a l'exercici 2012, el
resum del qual, per capítols, és pot lleguir als quadres adjunts.
Segon. Aprovar el Pressupost de l'Organisme autònom local residència Sant Gabriel, per a l'exercici 2012, el resum del qual,
per capítols,és pot llegir als quadres adjunts.
Tercer. Aprovar els estats de previsió d'ingressos i de despeses,
compte de pèrdues i guanys i compte de capital de l'empresa
Electradistribució Centelles, SLU, exercici 2012, de capital íntegrament municipal. (Veure quadre adjunt).
Quart. Aprovar els estats de previsió d'ingressos i de despeses,
compte de pèrdues i guanys i compte de capital de l'empresa
Electracomercial Centelles, SLU, exercici 2012, de capital íntegrament municipal. (Veure quadre adjunt).
Cinquè. Aprovar les Bases d'execució dels pressupostos es mentats.
Sisè. Aprovar la plantilla del personal al servei de la corporació
que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris de
carrera i al personal laboral, així com el de l'Organisme autònom

local residència Sant Gabriel i el de les empreses Electradistribució Centelles, SLU i Electracomercial Centelles, SLU, inclosa
en els pressupostos
Setè. Els pressupostos així aprovats s'exposaran al públic, pel
termini de quinze dies, previ anunci en el Butlletí Oficial de la
Província i en el tauler d'anuncis de la corporació, als efectes
d'examen i de reclamacions.
Vuitè. En cas de no presentar se reclamacions en contra s'entendrà com a definitiu l'acord d'aprovació inicial.
2. RATIFICAR EL DECRET DE L'ALCALDIA NÚMERO 35 DE
L'ANY 2012, RELATIU AL NOMENAMENT DE LA SECRETÀRIA DEL REGISTRE CIVIL DE CENTELLES
Atès que en aquest Ajuntament hi ha titular de la Secretaria del
Jutjat de pau, que ho és al mateix temps dels municipis de
Balenyà i de Sant Martí de Centelles.
Atesa la incorporació de la funcionària de carrera Sara Lladó
Boatella a les tasques de suport al Registre Civil des del mes de
juliol de 2011, a causa de la propera jubilació de la secretària
titular, amb l'objecte que el canvi de responsable no produís
disfuncionalitats en el servei.
Atesa la jubilació, en data 22 de novembre de 2011, de Roser
Capdevila Mirambell, funcionària de carrera adscrita al servei del
Registre Civil d'aquesta corporació en qualitat de secretària per
delegació.
RESOLC:
Primer. Nomenar com a secretària del Registre civil de
Centelles a la funcionària de carrera de la corporació Sara Lladó
Boatella, la qual presta el servei des del dia 23 de novembre de
2011.
Segon. Comunicar l'acord a la Subdirecció General de Suport
Judicial del Departament de Justícia de la Generalitat de Cata lunya per al seu coneixement i als efectes que calgui.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, el ratifica íntegrament.
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PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL
RESIDÈNCIA SANT GABRIEL EXERCICI 2012

PRESSUPOST EXERCICI 2012
ELECTRADISTRIBUCIÓ CENTELLES SLU
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PRESSUPOST EXERCICI 2012
ELECTRACOMERCIAL CENTELLES SLU

26 de maig
FESTA DE LA COOPERACIÓ I
DEL COMERÇ JUST
2 de juny
PORTES OBERTES A
L’ESPORT
9 i 10 de juny
FIRA DE LA RATAFIA I
PRODUCTES DE LA TERRA
23 de juny
FLAMA DEL CANIGÓ

www.centelles.cat

7 de juliol
BOTIGA AL CARRER
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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

Fira de la Ratafia i Productes
de la Terra de Centelles
El Servei de Promoció Econòmica Osona Sud - Alt Congost dóna suport a les empreses que es constitueixen i també a les empreses consolidades. 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 celebrarà la tercera edició de la Fira de la
Ratafia i Productes de la Terra de Centelles, que té com a objectiu
recuperar i potenciar un producte tradicional tan arrelat al municipi
com la ratafia, així com consolidar els productes agroalimentaris de
qualitat, especialment els locals, com ara embotits, formatges, mel,
castanyes, bolets, pa artesanal, etc. També vol dinamitzar els comerços i serveis del municipi, el mercat de Centelles i potenciar els
productes locals.
Dins la programació de la fira, novament es farà un taller per
aprendre a fer ratafies casolanes, també una xerrada relacionada
amb les herbes, que es pot complementar amb una sortida per recollir-ne, i completar així el cicle que permet convertir els diferents
ingredients en aquest reconegut licor d’elaboració casolana. També, dins la programació, es farà una introducció als horts ecològics,
i es presentarà la quarta edició del concurs “Ratafia Embruixada de
Centelles”.

La Fira de la Ratafia i Productes de la Terra es celebrarà el cap
de setmana del 9 de juny, dissabte, de 9 a 20 hores i 10 de juny,
diumenge, de 9 a 14 hores. Animem tothom a participar-hi i fomentar així una tradició de la nostra vila que ja compta amb un lloc privilegiat en el nostre calendari.
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
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No podem oblidar l’aspecte lúdic i festiu de la Fira de la Ratafia i
Productes de la Terra, amb un seguit d’activitats complementàries
per a grans i petits.
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Biblioteca Municipal La Cooperativa

Assessoria d’estudis i professions
Al PIPA t’assessorem perquè puguis inscriure’t a la millor opció.
Preinscripcions
- Batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i PQPI.
- Cicles formatius de grau superior.

Estiu
Què faràs aquest estiu? Per anarte preparant, al PIPA t’informem
de:
- Estades d’anglès per a joves
d’11 a 15 anys. De l’1 al 14 de juliol. Organitza Consell Comarcal
d’Osona. Inscripcions fins al 18 de
maig al PIPA
- Camps de treball. Vine a consultar l’oferta (de patrimoni, medi ambient, art, social, d’arqueologia…).
Inscripcions fins al 15 de maig.
- Cursos d’idiomes a l’estranger, treball a l’estranger, brigades de
solidaritat, colònies, campaments…
- Al PIPA també podràs trobar-hi la viatgeteca amb informació de diferents països, guies d’allotjaments, rutes, mapes i plànols.

Jove, busques feina?

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

Activitats joves

- Raid dels Ausetans. Ja pots fer el teu equip de 4 a 6 participants (categories de 13 a 17 anys i de 18 a 29 anys). El Raid es farà el 13 de
maig a les Comes. Places limitades. Inscripcions fins al 4 de maig al PIPA i a l’Espai Jove (segons places disponibles).
- Vols participar al videoclip de Bonobos? Reserva’t el 13 de maig.
Més informació al web del PIPA.
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)

ENLLAÇOS D’INTERÈS [Consulta: 13 abril 2012]
Com ja hem fet en altres ocasions, enguany us oferim uns quants
enllaços interessants:
√
√
√
√

Art:
Cinema:
Cuina:
Empresa:

http://www.acvic.org/index.php
http://www.cinemacatala.net/
http://cuinescuina.blogspot.com.es/
http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/links.do

√
√
√
√
√
√

Humor:
Llengua:
Mapes:
Societat:
Tecnologia:
Turisme:

http://www.humoralart.com/
http://www.rodamots.com/inici.asp
http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/
http://actuable.es/
http://www.gadwoman.com/
http://www.cataloniatour.com/

Esperem que us siguin d’utilitat!

