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Dins els plans de millores que anem portant a terme, hem

posat fanals amb làmpades LED als carrers de Barcelona i de

Tagamanent aprofitant que s’havien d’obrir les voreres per can-

viar la xarxa d’aigua que era molt antiga i estava malmesa, co-

sa que provocava avaries i rebentades constants.
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Resum de l’acta de la sessió ordinària de 27 de desembre de 2010
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A les 10 del vespre, després de l’oportuna convocatòria prè-
via 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 ses-
sió ordinària de primera convocatòria. Hi assisteixen els regi-
dors i el secretari que subscriu. Excusa l’assistència Margari-
da Prat Creus.
Pren la paraula Miquel Matavacas, en representació del grup
polític municipal CiU i assenyala que el seu grup es sent
menyspreat per l’equip de govern, que desitgen bones festes
a tothom i abandonen la sala de plens. Miquel Arisa, alcalde
president, intervé i manifesta que no comparteix aquesta acti-
tud i discrepa del tracte que el grup polític de CiU manifesta
que rep de l’equip de govern. Assenyala que abandonar la
sessió del Ple és un acte d’irresponsabilitat envers els/les
electors/ores.
Seguidament el president declara oberta vàlidament la sessió
i el secretari llegeix l’esborrany de l’acta anterior que s’apro-
va per majoria de més de dos terços.
1. APROVAR, SI ESCAU, LA RECTIFICACIÓ DE L’INVEN-
TARI DE BÉNS I DRETS A 31 DE DESEMBRE DE 2009.
Atès que és preceptiva la rectificació anual de l’Inventari de

Béns, redactada pel secretari, que ha de reflectir les altes i
les baixes produïdes durant l’últim exercici econòmic. D’acord
amb el Reglament del patrimoni d’ens locals de Catalunya,
segons la providència de l’Alcaldia, l’informe del secretari i
atès el dictamen de la Comissió Informativa l'Ajuntament en
Ple, per majoria de més de dos terços, va adoptar els acords
següents: Primer. Aprovar la rectificació de l’Inventari de
Béns i Drets de l’Ajuntament referit al 31 de desembre de
2009 per un import de vint-i-quatre milions vuit-cents cin-
quanta-cinc mil cent trenta-cinc euros amb vuitanta-sis cèn-
tims (24.855.135, 86 €) al incorporar les altes produïdes du-
rant l’exercici per un import de quatre milions cinc-cents vint-
i-un mil set-cents seixanta-dos euros amb cinquanta-quatre
cèntims (4.521.762,54 €) i deduir les baixes produïdes du-
rant l’exercici, per un import de zero euros (0,00 €). Segon.
Que una còpia de la rectificació de l’Inventari es remeti al De-
partament de Governació.
2. APROVAR, SI ESCAU, INICIALMENT EL PRESSUPOST
GENERAL DE L’AJUNTAMENT, EXERCICI 2011.
El projecte del Pressupost Municipal per a l’exercici 2011 pu-
ja la quantitat de set milions dos-cents vuitanta-un mil vuit-
cents seixanta euros (7.281.860,00 €), tant en despeses com
en ingressos i, en conseqüència, sense dèficit inicial. El pro-
jecte del Pressupost de l’Organisme autònom local residència
Sant Gabriel per a l’exercici de 2011 puja la quantitat d’un mi-
l ió quatre-cents vint- i-cinc mil quatre-cents euros
(1.425.400,00 €), tant en despeses com en ingressos 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 íntegra-
ment municipal. Segons les memòries de l’Alcaldia i de la
Presidència i en total coincidència amb els extrems en elles
assenyalats, així com revisades totes i cadascuna de les par-
tides que integren els esmentats projectes de pressupost.
Segons els informes de Secretaria i d’Intervenció i atès el
dictamen de la Comissió Informativa l’Ajuntament en Ple, per
majoria de més de dos terços, la qual cosa suposa nou vots
favorables i un vot en contra (APC-EPM) dels tretze mem-
bres que formen la corporació municipal, va adoptar els

acords següents: Primer. Aprovar el Pressupost Municipal
per a l’exercici 2011 (el resum del qual es pot consultar al full
informatiu municipal del mes de febrer). Segon. Aprovar el
Pressupost de l’Organisme autònom local residència Sant
Gabriel per a l’exercici 2011 (el resum del qual es pot consul-
tar al full informatiu municipal del mes de febrer). 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 2011, de capital ín-
tegrament municipal. (Veure previsió d’ingressos i despeses
al full informatiu municipal del mes de febrer). Quart. Aprovar
els estats de previsió d’ingressos i de despeses, compte de
pèrdues i guanys i compte de capital de l’empresa Electraco-
mercial Centelles, SLU, exercici 2011, de capital íntegrament
municipal. (Veure previsió d’ingressos i despeses al full infor-
matiu municipal del mes de febrer). Cinquè. Aprovar les Ba-
ses d’execució dels pressupostos esmentats. 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 autò-
nom local residència Sant Gabriel i el de les empreses Elec-
tradistribució Centelles, SLU i Electracomercial Centelles,
SLU, inclosa en els pressupostos. Setè. Els pressupostos ai-
xí 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 recla-
macions. Vuitè. En cas de no presentar se reclamacions en
contra, s’entendrà com a definitiu l’acord d’aprovació inicial.
3. APROVAR, SI ESCAU, LA MOCIÓ DE SUPORT A L’EN-
TITAT EL POBLE OBLIDAT, SOLIDARITAT AMB EL PO-
BLE SAHRAUÍ DE CENTELLES PER MANIFESTAR EL
REBUIG ALS FETS DE L’AL-AAIUN
L’alcalde demana al secretari que llegeixi la Moció que pre-
senten de forma conjunta tots els grups polítics municipals,
amb el contingut literal següent:
“MOCIÓ DE SUPORT A L’ENTITAT EL POBLE OBLIDAT,
SOLIDARITAT AMB EL POBLE SAHRAUÍ DE CENTELLES
PER MANIFESTAR EL REBUIG ALS FETS DE L’AL-AAIUN
L’Ajuntament de Centelles i els grups municipals del PSC-PM
Centelles, CiU Centelles i APC-EPM Centelles volem mostrar
el nostre suport a l’entitat local: el poble oblidat, solidaritat
amb el poble sahrauí pels fets ocorreguts el 8 de novembre a
l’Al-Aaiun.
Atès que aquesta entitat local està fent accions al Sàhara i
accions al municipi que compten amb el suport de l’Ajunta-
ment i del municipi de Centelles volem mostrar el rebuig als
atacs i animar l’entitat a continuar treballant, ara més que
mai, en favor del projecte i de la difusió del conflicte que hi ha
al Sàhara i de la situació amb la qual es troba el poble de
l’Al-Aaiun.
Com a Ajuntament recolzem la Declaració del Consell Català
de Foment de la Pau i el Manifest de la Coordinadora Catala-
na d’Ajuntaments solidaris amb el poble Sahrauí i d’aquesta
manera volem fer pública la condemna pel desallotjament
violent, i la repressió posterior, del Campament de la Dignitat
de l’Al-Aaiun.
Aquests fets es van produir just unes hores abans que co-
mencés la tercera ronda de negociacions entre el Govern del
Marroc i el Front Polisario a Nova York, auspiciada per l’ONU
i uns dies després que observadors internacionals i periodis-
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Dispensadors de bosses per recollir defecacions de gossos

tes espanyols fossin agredits i que parlamentaris espanyols i
europeus fossin expulsats del país.
Al campament Pacífic de la Dignitat, s’hi havien instal·lat més
de 20.000 sahrauís des del 10 d’octubre com a mesura de
protesta per a la situació social i econòmica que viu la pobla-
ció sahrauí.
Des del municipi lamentem profundament la pèrdua de vides
humanes que hi ha hagut i la confusió i la manca de dades
que hi ha (a més dels morts i ferits, es denuncien desapari-
cions i detencions arbitràries) fruit que el Govern marroquí no
està garantint l’exercici d’un dret imprescindible en una so-
cietat democràtica com és la llibertat de premsa i estan impe-
dint que els mitjans de comunicació i els observadors inter-
nacionals puguin entrar lliurement per conèixer i informar del
que ha passat, com ha passat i què continua passant.
Valorem, amb preocupació, que l’actitud de la comunitat in-
ternacional i de la Unió Europea no està essent prou decidi-
da i, per tant, demanem, com la millor garantia per la pau, la
suma d’esforços d’aquests actors i el seu compromís, a l’àm-
bit internacional, vers el rellançament de les opcions de dià-
leg que han de permetre una resolució justa del conflicte.
Un conflicte que, malauradament, ja fa temps que dura i que
molts ciutadans, entitats i administracions del nostre país hi
treballen per promocionar la pau i la protecció dels drets hu-
mans a la zona.
Davant d’aquests fets volem:
Primer. Expressar el nostre suport a l’entitat local el poble
oblidat, solidaritat amb el poble sahrauí perquè continuï tre-
ballant a favor de la causa sahrauí amb accions, tant al muni-
cipi de Centelles com al Sàhara.
Segon. Expressar el rebuig i la indignació davant la violència
de l’Exèrcit i la Policia marroquins, en el desmantellament del
campament, on milers de ciutadans i ciutadanes sahrauís es-
taven acampats pacíficament.
Tercer. Condemnar la manca de transparència informativa
del Govern marroquí, en obstaculitzar permanentment l’en-
trada al país dels mitjans de comunicació i observadors inter-
nacionals.
Quart. Instar l’ONU i totes les parts implicades, que d’acord
amb la legalitat internacional, s’impliquin activament per ga-

rantir la seguretat i la integritat de la població sahrauí, i que
impulsi una solució definitiva del conflicte en compliment de
les resolucions dictades.
Cinquè. Instar el Govern marroquí i al Front Polisario a
avançar en el procés de pau.
Sisè. Demanar als diferents governs que condemnin aques-
tes actuacions i que promoguin un nou impuls en les nego-
ciacions per tal de complir amb la major rapidesa amb les re-
solucions i la legalitat internacionals”.
L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços,
l’aprova íntegrament.
4. RATIFICAR EL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 228
DE L’ANY 2010
DECRET NÚMERO 228/2010 - Aprovar el Pla de Seguretat i
Salut, sobre la base de l’estudi bàsic de l’obra del Projecte
d’urbanització de la plaça de Catalunya.
L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, el ra-
tifica íntegrament.
“5. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚ-
MERO 211 DE L’ANY 2010
DECRET NÚMERO 211/2010 - Atesa la concessió de sub-
vencions per a la realització d’accions per a l’ocupació amb
entitats locals, dins del marc del Projecte Impuls, per als
anys 2010 i 2011 el departament de treball de la Generalitat
de Catalunya comunica l’atorgament d’una subvenció de
146.895,63€, per contractar amb caràcter d’urgència, sense
cost addicional per l’Ajuntament, mitjançant contracte laboral
temporal a temps parcial, des del novembre de 2010 fins al
maig de 2011 a 21 persones per a la realització de serveis
determinats de promoció turística, dinamització juvenil i millo-
res de l’espai públic.
L’Ajuntament en ple es dóna per assabentat.
6. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Entre d’altres temes es va parlar de: la crisi econòmica i me-
sures d’austeritat de l’Ajuntament, el projecte mes a prop i el
projecte d’atenció a la dependència que es realitzen des des
serveis socials de l’ajuntament i que són pioners a Catalun-
ya. Les subvencions a les entitats i el Pla de barris.
S’aixeca la sessió a les onze i cinc minuts de la nit i signa
aquesta acta el president i el secretari que la certifico.
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A partir del 7 de març l’Ajunta-
ment repartirà als propietaris de
gossos censats un recollidor de
defecacions de manera gratuïta.
Les persones que no tinguin els
gossos censats poden passar
igualment per les dependències
municipals per a censar-los i re-
bre igualment el dispensador. Es
tracta d’un petit contenidor en for-
ma d’os que al seu interior conté
petites bosses de plàstic.
Amb aquesta iniciativa es vol in-
centivar els propietaris d’animals
per tal que no deixin les defeca-
cions al carrer amb les molèsties
que produeixen als veïns i via-
nants.
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El Servei de Pro-

moció Econòmica

d’Osona Sud - Alt

Congost ofereix suport

al desenvolupament local a Aiguafreda, Balenyà, el Brull,

Centelles, Folgueroles, Malla, Muntanyola, Sant Martí de

Centelles, Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva, Taradell, Tona

i Viladrau. Els objectius d’aquest Servei són: Planificar la in-

tervenció en el territori. Intermediació en el mercat de treball.

Suport a la promoció de l’activitat empresarial. La promoció

del desenvolupament econòmic i social dels municipis impli-

cats és el principal objectiu del Servei de Promoció Econò-

mica i Ocupació, mitjançant: inserció laboral, i suport a l’em-

presa en la seva creació i consolidació.

• Des del Servei d’Inserció Laboral s’ofereix a les perso-

nes la possibilitat d’incorporar-se a diferents programes i mi-

llorar el seu procés de recerca de feina, conjuntament amb

la Borsa de Treball de la Xarxa Xaloc i el Club de la Feina,

espai on troben els recursos materials i tècnics, necessaris

per a la cerca de feina.

• Des dels Servei de Creació d’Empreses i Suport a

l’Empresa Consolidada, com a línies de treball prioritàries,

es treballa en la creació i consolidació del teixit productiu del

municipi, en programes de suport a la creació de noves em-

preses i de formació empresarial, en l’assessorament i en el

foment a la innovació i la internacionalització per a la compe-

titivitat empresarial. En l’article s’analitzen les dades corres-

ponents al 2010 de l’eix encapçalat per Servei d’Inserció La-

boral. Bona part de les mateixes s’ha extret de la Memòria

del Servei de Promoció Econòmica. 

La mitjana d’aturats registrats a Osona Sud-Alt Congost

durant el 3r trimestre del 2010 va ser de 2.620 persones

(1.221 homes, 1.399 dones). La taxa d’atur masculina va

estar per sota d’Osona i Catalunya. El desembre de 2010 hi

havia registrades 1.462 persones. La major part són dels

municipis del Pacte Territorial d’Osona Sud-Alt Congost.

D’aquestes, 721 era van utilitzar el Servei per primera vega-

da, o s’havien donat de baixa després d’haver-lo utilitzat en

una ocasió anterior (406 homes i 315 dones). Pel que fa als

seguiments se’n van fer 1.836. El nivell acadèmic d’aques-

tes persones és molt divers, tot i que la majoria tenen el gra-

duat escolar o inferior.

L’any 2010 es van fer 379 assessoraments (accions

que tenen per objectiu la inserció de l’usuari/a al mercat

laboral mitjançant sessions individuals on s’informa, s’as-

sessora o s’acorden itineraris individualitzats d’inserció

del/de la candidat/data). El 2010 es van fer diferents ses-

sions: individuals (de formació i tècniques de recerca de

feina) i 62 grupals (les mateixes anteriors i també sessions

informatives al un total de 205 joves, estudiants de 4t.

d’ESO i de 1r de Batxillerat dels Instituts de Centelles, Ta-

radell i Tona). S’ha insistit molt en la importància de la for-

mació i del reciclatge professional.

Les ofertes de treball rebudes pel Servei, es tracta bàsi-

cament d’empreses dedicades al sector serveis: neteges,

serveis domiciliaris, etc., la majoria ubicades a l’àrea metro-

politana. El nombre d’ofertes de feina rebudes el 2010 gaire-

bé va duplicar les de l’any anterior. Van ser de 119 ofertes,

amb 199 llocs de treball sol·licitats. Es van cobrir 132 llocs

des del Servei. Per cobrir aquestes ofertes es va contactar

amb 1.074 usuaris. La major part d’elles sol·licitaven candi-

dats amb un nivell acadèmic de formació bàsica (inferior o

igual a estudis primaris, graduat escolar o ESO). 

El Servei d’Inserció Laboral també va treballar el 2010

amb 38 persones que tenien dificultats específiques d’inte-

gració en el món laboral en coordinació amb: Serveis So-

cials, Sindicats, Creu Roja, Eina, ADFO (Associació de Dis-

minuïts Físics d’Osona), OTL (Oficina Tècnica Laboral), CI-

TE (Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers), etc.

El Club del a Feina, obert a totes les persones inscrites

en el Servei d’Inserció Laboral, és un un espai físic de recer-

ca activa de feina on s’ofereix accés a ordinadors i a inter-

net, ofertes de feina i de formació, informació sobre el món

laboral i assessorament sobre tècniques de recerca de fei-

na. El 2010 va haver-hi un total de 766 assistències. Podeu

consultar la web www.osonasudaltcongost.org. Entreu a la

secció “Ofertes de treball” de la pàgina principal i cliqueu so-

bre la icona Xaloc, per poder accedir a les ofertes de treball.

Si voleu ampliar la cerca heu de clicar “cerca avançada” o

bé “veure les ofertes de tots els serveis”. Per poder optar a

la candidatura d’aquestes ofertes els interessats, és neces-

sari estar inscrit al Servei d’Inserció Laboral. Per conèixer

l’oferta formativa, cal entrar a la secció “Agenda”, i després

sobre l’opció “Formació a Osona”, on trobareu l’oferta forma-

tiva de la qual ens ha arribat informació, per particulars i em-

preses.  Per fer formació a Centelles, podeu visitar la pàgina

http://www.osonaformacio.org/

Per a més informació: Servei de Promoció Econòmica

i Ocupació Osona Sud- Alt Congost C/ Nou, 11  08540

Centelles Tel: 93 881 12 57 a/e: osonasud.altcongost@di-

ba.es www.osonasudaltcongost.org

LA BIBLIOTECA I LA MAINADA

Hi ha moltes coses que la quitxalla pot fer a la Biblioteca, a part d’utilitzar el

seu fons per a fer els deures. La mainada pot llegir llibres tranquil·lament men-

tre escolta música (evidentment amb auriculars, per a no fer soroll), pot escol-

tar música mentre es relaxa, pot llegir revistes sobre temes molt diversos

mentre escolta música, pot dibuixar, pot veure algun dels DVDs que hi ha a la

Biblioteca, pot connectar-se a Internet... En definitiva, pot fer un munt de co-

ses entretingudes! Cal dir però, que per a connectar-se a Internet, els menors

de 14 anys han de portar una autorització signada pels pares (conforme els

permeten utilitzar-la sota la seva responsabilitat); podeu recollir aquesta auto-

rització a la pròpia Biblioteca. Tant si us connecteu a Internet des de la Biblio-

teca com des de casa, us recomanem un seguit de recursos online que, de

ben segur, us agradaran i us seran útils: http://pbskids.org/ (per aprendre

anglès mentre es juga), http://dibujalia.net/ (amb fitxes d’aprenentatge, contes,

tallers de manualitats, etc.), http://juegosdeinfancia.blogspot.com/ (selecció de

jocs amb algunes pinzellades educatives i de retallables per a imprimir),

http://www.asterix.com/index.html.es (per als petits i no tant petits, amb molts

recursos per als seguidors d’Astèrix El Gal). 

A més, tant si coneixeu les històries d’en Rovelló com si no, podeu visitar

l’exposició En Rovelló fa 40 anys (del 14 de març al 8 d’abril, de dilluns a di-

vendres de les 4 a les 8 de la tarda).

Com podeu veure, si us avorriu a la Biblioteca és perquè voleu, ja que us hi

esperen un munt d’activitats!

www.l-h.es/biblioteques/teclasala/comic.shtml.

Biblioteca Municipal "La Cooperativa"

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. 
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EL PIPA ET POSA AL DIA

De dilluns a dijous de 5h a 8h. Di-

vendres 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

Informació Municipal 

Assessoria d’estudis i professions del PIPA

Vols treballar aquest estiu? 

- Cursos de monitor/a i de director/a d’activi-

tats en el lleure infantil i juvenil. Intensius de

Setmana Santa. Inscripcions obertes.

- Curs de socorrisme aquàtic d’Osona. Del 18

de març al 14 de maig en horari intensiu de caps

de setmana a Manlleu. Inscripcions al PIPA fins

al 9 de març. Places limitades.

Vols reincorporar-te als estudis? T’estàs plante-

jant el teu itinerari formatiu? Al PIPA t’assesso-

rem. I perquè no se’t passin els terminis, t’avan-

cem algunes propostes:

- Proves d’accés a cicles formatius de grau

mitjà i de grau superior. Inscripcions del 14 al

27 de març.

- L’estiu és teu. Estades temàtiques (d’idiomes,

esportives, de música...) en diferents albergs de

Catalunya, per a joves fins a 16 anys. Preinscrip-

cions del dimarts 15 de març (a partir de les 12h)

al dimarts 5 d'abril (fins a les 12h). Més informa-

ció al PIPA o a xanascat.cat

- Colònies, camps de treball, activitats diverses

per l’estiu 2011. Al PIPA t’informem per tal que

puguis començar a planificar-te l’estiu.

- Activitat blanca: Juga, diverteix-te, expressa,

comparteix, riu... 2 de març a les 17:30 a l’Espai

Jove (per a joves de 12 a 17 anys).

- Taller d’automaquillatge. Aprèn a ressaltar el

que més t'agrada de la teva cara. 7 de març a

les 18h a l'Espai Jove (Centelles). Taller per a jo-

ves de 12 a 18 anys. Gratuït. Inscripcions fins el

3 de març.

- Duatló de Centelles. 13 de març. Inscripcions a

duatlocentelles.cat/inscripcio.html fins el 9 de

març.

Estiu jove

Activitats joves
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