
Ajuntament de Centelles

431: Més participants que mai a la Marató de Donació de Sang
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MARATONS
any 2010 = 403 participants / 379 donacions admeses
any 2011 = 415 participants / 384 donacions admeses
any 2012 = 425 participants / 377 donacions admeses
any 2013 = 385 participants / 366 donacions admeses
any 2014 = 391 participants / 371 donacions admeses
 
TOTAL ANUAL a CENTELLES
2007 = 317 donacions admeses
2008 = 336 donacions admeses
2009 = 249 donacions admeses
2010 = 636 donacions admeses
2011 = 677 donacions admeses
2012 = 673 donacions admeses
2013 = 669 donacions admeses
2014 = 732 donacions admeses



Resum de l’acta de la sessió de ple 2015/2 ordinària de 29 -1- 2015
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Horari: de 22:00 a 23:20. Lloc: sala de Plens Assistents: Miquel Arisa 
Coma, alcalde president, els regidors/ores i Josep Lluís Bergés Collado, 
secretari general. Excusa l’assistència: Ana Maria Chávez Calm i Miquel 
Garcés Nadeu. El president obre la sessió i el secretari llegeix els esbo-
rranys de les actes de les sessions anteriors: 18-12- 2014 i 9-1-2015 que 
s’aproven per majoria de més de dos terços.

1. APROVAR, SI ESCAU, ADJUDICAR LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
DE NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA, TRANSPORT DE RESIDUS DOMÈS-
TICS I GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 25-9-2014, va acordar ini-
ciar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, per a la pres-
tació del Servei de neteja viària, recollida, transport de residus domèstics 
i gestió de la deixalleria, amb l’adjudicació a l’oferta econòmicament més 
avantatjosa, en base a la valoració de diversos criteris d’adjudicació [...]. 
En el mateix acord es va aprovar el Plec de clàusules administratives par-
ticulars i condicions tècniques que determinen l’abast de les prestacions a 
favor dels administrats. L’anunci de licitació es va publicar al Diari Oficial de 
la Unió Europea (en endavant DOUE), en el BOE i es va atorgar a les em-
preses licitadores el termini de 47 dies naturals des de la data de remissió 
de l’anunci al DOUE, 6-10-2014, per a la presentació de proposicions [...].

El 12 de desembre de 2014 es va emetre un informe tècnic que valorava 
les proposicions presentades i seguidament el 23-12- 2014 es va reunir la 
Mesa de contractació, constituïda a l’efecte i es va proposar, després de 
valorar l’informe tècnic esmentat, adjudicar el Servei a favor de l’empresa 
Obres i Serveis Presseguer, SL, per presentar la proposta amb les caracte-
rístiques i avantatges que van determinar la seva selecció amb preferència 
a la resta de propostes presentades. Característiques i avantatges que van 
determinar-ne la selecció:

A. Criteris que depenen d’un judici de valor
A1. Maquinària de reserva i reposició
• Totes les empreses disposen de maquinària de reposició en cas d’ava-

ria.
A2. Capacitat de resposta davant de serveis d’emergència fora de l’ho-

rari laboral
• Temps de resposta màxim 1 hora
• El cost de tota la intervenció l’assumeix l’empresa
• Incorpora retroexcavadora, miniexcavadora, motoserres...
• Disposen de subministrament de gasoil propi a Centelles i sal potassa
Neteja de taques d’olis, nevades glaçades, pluges i neteja d’accidents 

de trànsit.
A3. Pel projecte de servei licitat
• Revisió general dels embornals (retirada de fulles i residus sòlids) per 

tot el poble després de fortes pluges
• Cada dilluns faran el buidatge, la recollida dels residus i la reposició de 

bosses a les papereres de les fonts: la font Calenta, el gorg Rodó i la font 
de la Saleta

• Substitució dels contenidors danyats en menys d’una hora
• Un cop a la setmana es netejaran els contenidors amb un desinfectant 

que també elimina les olors
• Instal·len contenidors a les empreses que ho sol·licitin sense cap cost 

per a l’empresa i l’Ajuntament
• Aplicació informàtica per a la gestió de la deixalleria
• Ofereixen 4 hores d’obertura setmanals més de les definides pel Plec
• Ofereixen 4 hores setmanals més del manteniment a la deixalleria de 

les definides pel Plec
• Recollida dels dipòsits d’olis domèstics dels usuaris residencials quan 

estiguin plens
• Inclou la gestió del residu runes sense cap cost per a l’Ajuntament
• Temps de resposta en cas d’emergència, animals morts i desborda-

ments inferior a 1 hora
• Ofereixen a cost zero els serveis complementaris originats per neva-

des, pluges o accidents
• Reposició dels 81 contenidors de rebuig ubicats al municipi
• Servei de recollida de restes d’esporga en el nucli urbà durant els me-

sos compresos de febrer-octubre. Instal·len 4 contenidors flexibles ( big 
bags) d’1 m3 en les zones de cases amb jardí

• Servei de recollida domiciliària d’andròmines per persones amb neces-
sitats especials

• Reposició de 6 unitats de papereres a l’any de forma gratuïta
• Manteniment de l’espai de pipicà
• Construcció d’un nou pipicà
• Ampliació del servei de neteja de fires i festes en d’altres esdeveni-

ments no inclosos al Plec

• Servei de recollida d’arbres de nadal
• Canvis de retolació a la deixalleria municipal
• Renovació de les caixes i contenidors de la deixalleria 
• Instal·lació d’una dinamo digital
• Registre de les rutes dels vehicles del servei amb mitjans mòbils.
A4.Millores relacionades en reforçar la seguretat de la deixalleria en ho-

res fora de servei
• Videovigilància amb càmeres HD, sensors infraroigs perimetrals, con-

trol remot, gravador d’imatge i visor a qualsevol dispositiu mòbil
• Reparació del filat perimetral cobrint-lo amb material tèxtil opac
• Connexió de la deixalleria amb fibra òptica, si les canalitzacions elèc-

triques ho permeten
• Reposar la tanca perimetral per una de més alta
• Obrir al públic la deixalleria els dimarts matí-tarda, els dijous matí-tar-

da, els dissabte matí-tarda i els diumenge matí. La resta de dies hi ha la 
presència d’un peó que ordena i classifica materials. Un total de 48 hores.

A5. Millores adreçades a la sensibilització de la població en matèria de 
rebuig i neteja viària

• Defineixen un Pla de comunicació i sensibilització
• Defineixen una imatge gràfica identificativa del servei que inclouran als 

uniformes de treball,  vehicles i a les comunicacions
• Bustiada a tota la població d’una carta informativa explicant els canvis 

del servei
• Estructuració de la campanya en tres eixos de treball; Eix 1 Recollida 

de fracció resta. Eix 2 implicació de la població. Eix 3 alteracions temporals 
del servei

• Eix 1:
Actuació 1. Campanya de foment de recollida selectiva de residus. A 

base de cartells distribuïts i una acció a l’ inici del servei
Actuació 2. Campanya de foment de l’ús de la deixalleria. Bustiada a tot 

el municipi i a  l’inici del servei
Actuació 3. Campanya informativa de recollida de restes de poda. Bus-

tiada a les zones objecte de podes una sola vegada.
• Eix 2:
Actuació 4. Campanya de comunicació del pla de neteja viària. Publica-

ció a la revista local El Portal cada mes durant tota la durada del contracte
Actuació 5. Activitats educatives a les escoles durant la setmana euro-

pea de prevenció de residus. Tallers guiats per educadors ambientals amb 
una periodicitat bianual

Actuació 6. Campanya informativa sobre recollida d’excrements de gos-
sos. Campanya gràfica i bustiada als propietaris de gossos a l’inici del servei

• Eix 3:
Actuació 7. Campanya informativa sobre les alteracions del servei de 

recollida de residus durant les festes d’hivern. Fulletons i bustiada a tota la 
població cada any de durada del servei.

B. Criteris avaluables de forma automàtica
B1. Menor preu ofert
Empresa                       Import ofert    Baixa%
Empresa de Servicios Juan y Juan, SL   416.154,61 €  9,5303%
Nordvert, SL            413.994,06 €     10,0000%
Obres y Serveis Presseguer, SL      413.996,00 €  9,9996%
Gestió de Residus Cirera, SL      418.501,33 €  9,0201%

B2. Proximitat de les instal·lacions que presenten el Servei a Centelles
Empresa     Radi
Empresa de Servicios Juan y Juan, SL  0 KM
Nordvert, SL     0 KM
Obres y Serveis Presseguer, SL   0 KM
Gestió de Residus Cirera, SL   0 KM

B3. Menor termini de posada en marxa del Servei
Empresa     Radi
Empresa de Servicios Juan y Juan, SL  <1
Nordvert, SL     <1
Obres y Serveis Presseguer, SL   <1
Gestió de Residus Cirera, SL   <1
[...] Atès el dictamen de la Comissió informativa de l’Àrea de Gestió i 

Serveis generals l’Ajuntament en Ple amb sets vots favorables, tres abs-
tencions (CiU i APC-EPM) i un vot en contra (Esquerra-AM), va adoptar els 
acords: Primer. Adjudicar el contracte per a la prestació del Servei de neteja 
viària, recollida, transport de residus domèstics i gestió de la deixalleria a 
l’empresa Obres i Serveis Presseguer, SL, ja que presenta la millor relació 
preu i millores del Servei, tal i com es reflecteix en la taula de puntuacions 



3

El
 P

or
ta

l d
e 

Ce
nt

el
le

s
M

ai
g 

20
15

Informació Municipal
final de la valoració de les pliques presentades.

Segon. El preu anual del contracte és de tres-cents setanta-sis mil tres-
cents seixanta euros (376.360,00 €), pressupost del contracte amb l’IVA 
exclòs. L’import de l’IVA, al 10% és de trenta-set mil sis-cents trenta-sis 
euros (37.636,00 €). [...]

Tercer. El termini de durada del contracte és de quatre anys, més dos 
anys de pròrroga, en compliment del Plec de clàusules particulars.

Quart. Notificar l’acord a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors i 
publicar al perfil del contractant, la contractació i la formalització de l’adjudi-
cació, d’acord amb l’article 151.4 del Reial decret 3/2011, de 14 de novem-
bre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Cinquè. Una vegada transcorreguts els quinze dies hàbils des de la 
tramesa de la notificació de l’adjudicació als licitadors sense que s’hagi 
interposat recurs especial, l’òrgan de contractació requerirà a l’empresa 
adjudicatària per tal que formalitzi el contracte en un termini no superior a 
cinc dies, a comptar des del dia següent a la recepció del requeriment. En 
el supòsit que s’interposi un recurs especial es produirà la suspensió de la 
formalització del contracte fins a la resolució per part de l’òrgan competent, 
aixecant la suspensió.
Empreses              Puntuació A           Puntuació B        TOTAL

              Criteris que depenen           Criteris avaluables
              d’un judici de valor               de forma automàtica

Empresa de Servicios Juan y Juan, SL 30 53,826       83,826
Nordvert, SL 21 55,000       76,000
Obres i Serveis Presseguer, SL 41 54,999      95,999
Gestió de Residus Cirera, SL 29 52,550 81,550

2. RATIFICAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 
DEL CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS

El Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs compta amb uns 
Estatuts aprovats per la seva Junta General en data 29 de febrer de 1988, 
els quals han estat modificats i adaptats en successius acords. L’últim text 
refós dels Estatuts va ser aprovat per Junta General del 28 de febrer de 
2012 i publicat al BOPB el 4 d’abril de 2012, i ratificat pel Ple de l’Ajunta-
ment en data 5 de desembre de 2012.

En el decurs del tràmit d’aprovació definitiva i entrada en vigor de la 
modificació dels Estatuts va ser dictada la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), la qual ha 
inclòs una nova Disposició addicional vint en la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (LRJPAC), amb l’epígraf “Règim jurídic dels consorcis”, 
fixant nous paràmetres organitzatius per a aquest model organitzatiu. Per la 
seva banda, la Disposició transitòria sisena de la LRSAL estableix un règim 
transitori per a l’adaptació dels Estatuts, en establir que “els consorcis que 
ja estiguessin creats en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei han 
d’adaptar els seus Estatuts al que s’hi preveu en el termini d’un any des de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

D’altra banda la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del 
sector públic i altres mesures de reforma administrativa introdueix novetats 
per als consorcis en matèria de separació dels seus membres i de liquidació 
dels mateixos, essent que també s’escau procedir formular una modificació 
estatutària per tal d’adaptar els estatuts vigents del Consorci.

La Junta General del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu 
Besòs en sessió ordinària de 10 de desembre de 2014, ha adoptat l’acord 
d’aprovació inicial de la modificació dels seus Estatuts [...]. Igualment apro-
fitant l’avinentesa s’amplia l’àmbit d’actuació als municipis de la Tordera 
que ho sol·licitin, com ja han manifestat alguns. Es proposa canviar el nom 
actual pel de Consorci Besòs Tordera a partir de l’aprovació definitiva i en-
trada en vigor de la modificació. També s’actualitza el número de vots de la 
Diputació de Barcelona, que passa de 3 a 9 degut a l’augment de població, 
de més de 500.000 habitants, respecte d’aquells municipis de la província 
no inclosos a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. [...]

Segons l’informe del secretari, atès el dictamen de l’Àrea de Gestió i 
Serveis generals l’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, 
va adoptar els acords següents: Primer. Ratificar inicialment l’expedient de 
modificació dels Estatuts del Consorci per a la Defensa de la Conca del 
riu Besòs (en endavant, un cop aprovada la modificació dels Estatuts de-
finitivament i en vigor, CONSORCI BESÒS TORDERA) aprovat en sessió 
de Junta General del dia 10 de desembre de 2014, per tal d’adaptar-los a 
allò que disposa la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local  (LRSAL) i la Llei 15/2014, de 16 de 
setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 
administrativa, d’acord amb el text que s’incorpora com a ANNEX al present 
acord, formant-ne part del mateix a tots els efectes legals.

Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de tren-
ta dies hàbils a efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mit-
jançant la inserció d’un anunci al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler 

d’edictes de l’entitat.
Tercer. Donar audiència, de forma simultània, als interessats i a les en-

titats que han exercit la iniciativa. Quart. Considerar definitivament apro-
vat l’expedient de ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci 
per a la Defensa de la Conca del riu Besòs pel cas que durant el període 
d’informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment. Cinquè. 
Formular encàrrec al Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 
per tal que, actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi 
a la publicació dels corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, for-
muli el tràmit d’audiència als interessats, així com procedeixi a la publicació 
íntegra del text de la modificació dels Estatuts, definitivament aprovada en 
el Butlletí Oficial de la Província als efectes que preveu l’art. 70.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. Sisè. Donar 
trasllat de l’acord al Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, 
als efectes escaients.

3. RATIFICAR EL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 214 DE 2014   
DECRET NÚMERO  2014/214
El Ple de l’Ajuntament de Centelles, en sessió ordinària de 28-3-2013, 

va aprovar definitivament el Pla específic municipal Festa del Pi de Cente-
lles. El Departament d’Interior de la Generalitat  va emetre un informe favo-
rable, de data 14 de maig de 2013, per a l’homologació del Pla referit, que 
conclou que la Festa del Pi inclou vàries activitats. Són objecte d’aquest 
PEM les activitats desenvolupades a l’aire lliure en espais no tancats. Res-
ten exclosos d’aquest PEM les activitats desenvolupades a l’interior de l’es-
glésia de Santa Coloma, atès que està afectada pel Decret 82/2010 i cal 
que disposi d’un pla d’autoprotecció, no substituïble per un PEM. Segons 
l’informe de l’enginyer municipal de data 17 de desembre de 2014. Atès 
que anualment cal actualitzar els manuals d’actuació. Una vegada revisat 
el manual d’actuació del Pla específic municipal Festa del Pi de Centelles. 
Per tot això, RESOLC:

Primer. Aprovar l’actualització del Pla específic municipal Festa del Pi de 
Centelles any 2014; en concret, l’apartat 4.4.3 Grup local logístic i d’ acollida 
(pàgina 25) es modifica amb el contingut següent:

- Nom/Càrrec operatiu: Josep Arisa Argemí, càrrec habitual: regidor, te-
lèfon de contacte 608210401.

I l’apartat Centres d’acollida d’evacuats (pàgina 32), es modifica amb el 
contingut següent: 

- Pavelló Municipal
Segon. Comunicar l’acord  als serveis territorials del Departament d’In-

terior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya 
per al seu coneixement i als efectes que calgui.  

Tercer. Ratificar la part dispositiva de l’acord en la propera sessió del 
Ple que es faci.”

L’Ajuntament en Ple, per majoria absoluta, la qual cosa suposa vuit vots 
favorables  i tres vots en contra (CiU i Esquerra-AM) el ratifica en la seva 
integritat.

4. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚMEROS 
204 I 218 DE L’ANY 2014   

DECRET NÚMERO  2014/204. Atès el projecte de Plans Locals d’Ocu-
pació 2014 finançat per  la Diputació de Barcelona [...] RESOLC: Primer. 
Que es contracti, amb caràcter d’urgència [...] per a la realització del Projec-
te Neteja i manteniment d’equipaments municipals. Segon. Els contractes 
són per a la realització de serveis determinats i duraran de l’1 de desembre 
de 2014 fins al 28 de febrer de 2015 i l’horari de treball serà de 26,25 hores 
setmanals [...].

DECRET NÚMERO  2014/218. Segons el Pla d’execució “Treball als 
Barris” Centelles 2014 [...] RESOLC: Primer. Que es contracti, amb caràcter 
d’urgència [...] per portar al terme el servei de recuperació d’espais urbans i 
equipaments públics.  Segon. El contracte és per a la realització de serveis 
determinats i durarà del 29 de desembre de 2014 fins el 28-6- 2015. L’ho-
rari de treball serà de 26,25 hores setmanals [...]. L’Ajuntament en Ple es 
dóna per assabentat. Seguidament l’alcalde es refereix a una proposta de 
moció presentada per Rosa Fontseca Torras, en representació de la PAH 
d’Osona, que es denomina Mesures urgents per fer front a l’emergència 
habitacional i a la pobresa energètica i ja que s’està d’acord amb el seu 
contingut es dóna coneixement d’aquesta a la Comissió de Portaveus per 
al seu anàlisi [...] i se’n va proposar l’aprovació. 

Seguidament es llegeix la Moció i s’aprova integrament pel quòrum de 
més de dos terços.

5. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Es va parlar de: la transparència municipal, l’Ordenança del voluntariat, 

les actes de la Junta de Govern Local, els Estatuts de l’Electra, el Servei 
d’abastament d’aigua potable, les multes de trànsit, les obres a la intersec-
ció de sortida de Centelles amb la C-1413b i el Pla de seguretat del Casal 
Francesc Macià.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta 
acta.
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Punt Jove
EL PIPA

ASSESSORIA D’ESTUDIS I PROFESSIONS
 Preinscripcions: 
- Batxillerat, Cicles formatius de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i 
  disseny. Del 12 al 19 de maig
- Programes de formació i inserció. Del 19 al 29 de maig
- Cicles formatius de grau superior de formació professional i d’arts plàstiques i disseny. Del 
  26 de maig al 3 de juny 
- Ensenyaments esportius. Del 12 al 20 de maig
- Preinscripció universitària. Juny
- Curs de director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil. Inscripcions obertes pel curs de 
  Juliol a Centelles
 Una bona informació i assessorament són vitals per a prendre la decisió de què estudiar

Alguns dels que esteu llegint aquestes línies no teniu feina i no 
sabeu ni com començar a buscar-ne. Aquí teniu un petit resum 
dels passos que cal seguir:

1. Saber de què podem treballar: Primer de  tot, hem de saber 
quin tipus de feina podem accedir en funció dels nostres estudis 
i de la nostra experiència laboral. També hem de tenir en compte 
les nostres preferències (què m’agradaria fer) i habilitats (què sé 
fer).

2. Formar-nos per ser més competents en el món laboral: és 
a dir, si no estem prou preparats per exercir una feina a la que 
aspirem, en aquest cas, tenim la possibilitat de preparar-nos mit-
jançant cursos de formació ocupacional. 

3. Fer el currículum: anotar-hi les nostres dades personals, 
acadèmiques i laborals. El currículum sempre ha de ser fet a or-
dinador, ben estructurat, sense faltes d’ortografia i amb una foto-
grafia recent.

4. Enviar el currículum a les empreses que ens interessaria 
treballar: Hem de plantejar-nos quin tipus d’empreses poden ne-
cessitar persones que es dediquin a allò al que jo aspiro. Caldrà 
fer-los arribar un currículum junt a una carta de presentació. Bus-
carem empreses lluny de casa o a prop en funció de les nostres 

preferències, necessitats i/o recursos.
5. Buscar ofertes de feina per Internet: existeixen un munt de 

pàgines web dedicades a la recerca de feina. Recorda que les 
empreses, cada vegada més, recorren a Internet per a buscar 
personal. 

Sempre podeu connectar-vos des del Club de la Feina. Aquest 
és un espai de recerca activa de feina, obert a totes les persones 
inscrites en el Servei de Promoció Econòmica, on hi pots trobar: 
accés a Internet, informació sobre ofertes de feina i de formació i 
assessorament individualitzat. 

6. Inscriure’s a l´OTG: apunta’t com a demandant d’ocupació 
a l’Oficina de Treball de la Generalitat, ubicada a Vic i, de forma 
freqüent, consulta les seves ofertes de feina.

8. Apunta’t al Servei de Promoció Econòmica. En el nostre 
Servei t’oferirem orientació i assessorament en el procés de re-
cerca activa de feina.

Per a més informació:

Servei de Promoció Econòmica i Ocupació
C/ Nou, 11  08540 Centelles
Telèfon: 93 881 12 57

No tinc feina, 
per on començo?




