
Una vegada acabada la no-
va escola bressol El Petit Pi,
s’ha fet la nova rasant al ca-
rrer dels Casals, cosa que ha
comportat pavimentar, posar
embornals connectats a la
xarxa de clavegueram i fer
de nou les connexions elèc-
triques i la instal·lació d’ai-
gües. 

A més, en aquest sector,
s’han pintat 75 places
d’aparcament que tant po-
den servir per portar els in-
fants a l’escola bressol com
per deixar el cotxe per aga-
far el tren. 
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Amb motiu de la filmació de part de la producció de la pel·lícula “Les Veus del Pamano” a la plaça Major, es
tancarà al trànsit de vehicles i es restringirà el pas de vianants pel centre de la vila durant tot el dilluns 10 de no-
vembre de 2008.

Si les condicions meteorològiques no permeten la gravació el dia 10 de novembre s’avisarà oportunament quin
dia serà l’escollit.
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A les 10 del vespre prèvia l’oportuna convocatòria 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 extra-
ordinària de primera convocatòria. Excusen la seva assistència
els/les regidors/ores Margarida Prat Creus i Josep Paré Aregall.
El president declara oberta vàlidament la sessió i el secretari
llegeix l’esborrany de l’acta anterior que és aprovada per majo-
ria de més de dos terços.
1. APROVAR, SI S’ESCAU, LA RENOVACIÓ DEL CÀ-
RREC DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT. 
Com a conseqüència de la defunció del Jutge de Pau substitut,
el 7 de març d’enguany,  és necessari portar a terme la convo-
catòria pública per a la provisió de la vacant produïda. Atès
que la convocatòria s’ha publicat al BOP número 154, de data
27 de juny de 2008, i s’ha exposat al tauler d’edictes del Jutjat
de Pau de Centelles i al tauler d’edictes del Jutjat Degà de Vic.
Segons la sol·licitud presentada per Carme Giol Minguet, de
data 3 de juliol de 2008, per a renovar el càrrec de jutge de Pau
substitut d’aquesta població. D’acord amb els articles 4, 5, 6 i
7 del Reglament 3/95 dels jutges de Pau. Atès el dictamen de
la Comissió Informativa d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Turisme, Participació ciutadana, Informació i atenció al ciu-
tadà de data 15 de juliol de 2008. L’Ajuntament en Ple, per
majoria de més de dos terços, va adoptar els següents acords:
Primer. Proposar la renovació de Carme Giol Minguet per al
càrrec de jutge de Pau substitut de la població de Centelles. Se-
gon. Que la part dispositiva de l’esmentat acord es remeti al
Jutjat Degà de Vic perquè ho elevi a la Sala de Govern dels tri-
bunals de Justícia per al seu coneixement i als efectes que cal-
gui.
2. APROVAR, SI S’ESCAU, EL PLEC DE CONDICIONS
ECONOMICOADMINISTRATIVES QUE REGIRAN EL
PROCEDIMENT OBERT PER A L’ALIENACIÓ DE LA
PARCEL·LA 4 DEL MARÇÓ VELL (DADES REGIS-
TRALS: FINCA 6.121). 
Examinat l’expedient incoat per a l’alienació d’un terreny clas-
sificat com a bé patrimonial. Parcel·la número 4, el valor de la
totalitat de la finca és de tres-cents mil euros (300.000,00 eu-
ros), amb l’IVA inclòs. Atès que la venda es justifica per la no
adscripció a una funció específica, no està prevista en un futur

immediat. Atès que aquesta venda de solar no requereix
autorització del Departament de Governació de la Gene-
ralitat de Catalunya, ja que l’import no supera el 25% dels
recursos ordinaris del pressupost municipal vigent. No
obstant això, es comunicarà l’inici de l’expedient al De-
partament esmentat. D’acord amb les disposicions legals
d’aplicació, l’informe de Secretaria de data 15 de juliol de
2008 i els plecs de condicions. Atès el dictamen de la Co-
missió Informativa d’Hisenda, Promoció Econòmica i Tu-
risme, Participació ciutadana, Informació i atenció al ciu-
tadà de 15 de juliol de 2008. L’Ajuntament en Ple, per
majoria de dos terços, la qual cosa suposa nou vots favo-
rables i dos vots en contra (CIU) dels tretze membres que
formen la corporació municipal, va adoptar els següents
acords: Primer. Alienar, mitjançant procediment obert, el
bé patrimonial següent: Terreny situat dins el Sector IV,
Ponent, Àmbit II, el Marçó Vell de Pla General d’Ordena-
ció del municipi de Centelles (parcel·la 4, sector IV),
s’adjudica a l’Ajuntament de Centelles per aportació de
la finca aportada número IV del Projecte de compensació

del sector esmentat (operació jurídica complementària aprova-
da per Decret de l’Alcaldia número 100 de l’any 2007) (plànol
annex 1), d’una superfície real de 494,82 m2. Els límits de la
parcel·la són: al nord amb l’avinguda de les Escoles, al sud
amb la parcel·la número 7, a l’est amb la parcel·la número 3 i a
l’oest amb la parcel·la número 5. Dades registrals: Finca núme-
ro 6121, tom 2317, foli 201, llibre 135 de Centelles, inscripció
6a. (Registre de la Propietat de Vic). Segon. Aprovar el Plec de
condicions economicoadministratives que ha de regir el proce-
diment obert i disposar que es publiqui pel termini de 15 dies
naturals al BOP, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i també
anunciar-ne la licitació simultàniament.
3. APROVAR, SI S’ESCAU, EL PLEC DE CONDICIONS
ECONOMICOADMINISTRATIVES QUE REGIRAN EL
PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ
DE L’OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓ DE LA
PISCINA COBERTA, FASE II. 2
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del 29 de
juny de 2006, va aprovar el Projecte bàsic per a la construcció
de la piscina coberta i executiu de la primera fase i el 22 de fe-
brer de 2007 va aprovar el Projecte executiu per a la construc-
ció de la piscina coberta, fase II, ambdós redactats pels serveis
tècnics de l’Ajuntament. Atès que la primera fase, adequació
del terreny, ja està executada i pel que fa a la fase II el Ple de
l’Ajuntament, en sessió del 22 de febrer de 2007, va aprovar
l’expedient de contractació de la fase II.1, les obres de la qual
es troben a punt de finalitzar. Atès que és procedent dur a ter-
me l’inici de l’expedient de contractació per a l’adjudicació,
mitjançant procediment obert, de les obres denominades Pro-
jecte executiu per a la construcció de la piscina coberta, fase
II.2, ja que en el pressupost vigent per a l’exercici de 2008 hi
ha consignació específica per portar a terme el finançament de
l’obra. Atès que en aplicació de la disposició addicional sego-
na, punt 2, de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector públic al superar el 10% dels recursos ordinaris del
Pressupost de l’Ajuntament és competència del Ple de l’Ajun-
tament la contractació de les obres. Atès el dictamen de la Co-
missió Informativa d’Hisenda, Promoció Econòmica i Turis-
me, Participació ciutadana, Informació i atenció al ciutadà de
data 16 de juliol de 2008. L’Ajuntament en Ple amb el quòrum
de vuit vots favorables i dues abstencions (CIU) i un vot en
contra (APC-EPM) dels tretze membres que formen la corpo-
ració municipal, va adoptar els següents acords: Primer. Con-
vocar, mitjançant procediment obert, la contractació de les
obres denominades Projecte executiu per a la construcció de la
piscina coberta, fase II.2, pel preu cert d’un milió cinc-cents
cinquanta-sis mil quatre euros amb deu cèntims (1.556.004,10
euros) IVA inclòs. Segon. Aprovar el Plec de condicions
econòmiques, d’acord amb l’article 93 i concordant de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic que
s’integra a l’expedient de contractació. Tercer. L’Ajuntament
facilitarà les còpies dels plecs o condicions dels contractes a
totes les persones interessades que ho sol·licitin. Quart. El pro-
cediment de licitació serà objecte de publicitat mitjançant
anunci al BOP o al DOGC, a l’empara de l’article 126 de la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic
que s’integra a l’expedient de contractació.
4. APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONVENI DE COL·LA-
BORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
L’AJUNTAMENT DE CENTELLES PER A LA REALIT-

Resum de l’acta de la sessió extraordinària en ple de 21-7-2008 
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ZACIÓ DEL MAPA DE PATRIMONI CULTURAL LO-
CAL DEL TERME MUNICIPAL
Atesa la voluntat de la corporació d’adherir-se al programa de

col·laboració que ofereix l’Oficina de Patrimoni Cultural de la
Diputació de Barcelona per a la recollida exhaustiva de dades
sobre el patrimoni cultural i natural dels municipis de la pro-
víncia de Barcelona. Atès el dictamen de la Comissió Informa-
tiva d’Urbanisme, Obres i Patrimoni, Qualitat ambiental i mo-
bilitat, i Qualitat urbana de 16 de juliol de 2008. L’Ajuntament
en Ple, per majoria de mes de dos terços, va adoptar els se-
güents acords: Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Centelles
per a la realització del mapa de patrimoni cultural local del ter-
me municipal de Centelles. Segon. Facultar l’alcalde per a la
signatura de tota la documentació que sigui necessària. Tercer.
Comunicar l’acord a l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Di-
putació de Barcelona, per al seu coneixement i als efectes que
calgui.
5. APROVAR, SI S’ESCAU, LES FESTES LOCALS PER
A L’ANY 2009
Atès que el Departament de Treball de la Generalitat de Cata-

lunya sol·licita la comunicació de les festes locals del municipi
per a l’any 2009. D’acord amb l’article 46 del Reial decret
2001/1983, de 28 de juliol. Atès el dictamen de la Comissió
Informativa d’Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme, Parti-
cipació ciutadana, Informació i atenció al ciutadà de data 15 de
juliol de 2008.L’Ajuntament en Ple, per majoria de mes de dos
terços, va adoptar els següents acords: Primer. Concertar acor-
dar que les festes locals del municipi per a l’any 2009 siguin
els dies 1 de setembre i 31 de desembre. Segon. Comunicar
l’acord al Departament de Treball de la Generalitat de Cata-
lunya per al seu coneixement i als efectes que calgui.
6. RATIFICAR ELS DECRETS DE L’ALCALDIA
NÚMEROS 201, 202 I 216 DE L’ANY 2008
DECRET NÚMERO 201/2008 - Miquel Arisa Coma, alcalde
president de l’Ajuntament de Centelles. Atès que el Jutjat
Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona ha ordenat,
en referència al Recurs Contenciós Administratiu número
298/2008, interposat per Dolores Almansa Molina i Juan Mar-
tínez Cruz, contra l’acord de la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Centelles, del 6 de maig de 2008, pel que fa a
la desestimació de la sol·licitud presentada el 28 de març de
2008 sobre la nul·litat de la reparcel·lació i la urbanització de
la unitat d’actuació número 8 i que la corporació, en el termini
de vint dies, remeti a la Secretaria de l’esmentat Jutjat l’expe-
dient administratiu corresponent. Per tot això, RESOLC: Pri-
mer. Remetre l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós
Administratiu número 10 de Barcelona. Segon. Designar l’ad-
vocat Carlos Ribatallada Espasa, en representació i defensa
dels interessos municipals, amb facultats de substitució.
Tercer. Designar el procurador Javier Manjarin Albert, en re-
presentació i defensa dels interessos municipals. Quart. Facul-
tar-los per comparèixer, intervenir i ratificar-se en les actua-
cions 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 pobla-
ció, i per percebre, si s’escau, els manaments judicials de de-
volució pel concepte de costes. Cinquè. Que la part dispositiva
de l’acord sigui ratificada pel Ple de l’Ajuntament en la prope-
ra sessió que es faci.” L’Ajuntament en Ple, per majoria de
mes de dos terços, el ratifica en la seva integritat.
DECRET NÚMERO 202/2008 - Miquel Arisa Coma, alcalde

president de l’Ajuntament de Centelles. Atès que el Jutjat
Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona ha ordenat,
en referència al Recurs ordinari número 298/2008 - D, interpo-
sat per Gloria Maymó Edo, en representació de Josefa Balmes
Borguño, contra l’acord de la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Centelles, del dia 6 de maig de 2008, sobre la
nul·litat de la reparcel·lació i la urbanització de la unitat d’ac-
tuació número 8 i que la corporació, en el termini de vint dies,
remeti a la Secretaria de l’esmentat Jutjat l’expedient adminis-
tratiu corresponent. Per tot això, RESOLC: Primer. Remetre
l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
número 9 de Barcelona. Segon. Designar a l’advocat Carlos
Ribatallada Espasa, en representació i defensa dels interessos
municipals, amb facultats de substitució. Tercer. Designar el
procurador Javier Manjarin Albert, en representació i defensa
dels interessos municipals. Quart. Facultar-los per comparèi-
xer, 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 pro-
curadors 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 ratifica-
da pel Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que es faci.”
L’Ajuntament en Ple, per majoria de mes de dos terços, el rati-
fica en la seva integritat.
DECRET NÚMERO 216/2008 - Miquel Arisa Coma, alcalde
president de l’Ajuntament de Centelles. Atesos els greus fets
que van ocórrer el dia 5 i matinada del 6 de juliol de 2008 en
aquest municipi. Per tot això, RESOLC: Autoritzar la presen-
tació de querella en l’exercici de l’acció popular pels incidents
ocorreguts el dia 5 i matinada del dia 6 de juliol de 2008 en
aquest municipi contra Lorenzo Jiménez Ucle, Mercedes Ba-
rrera Flores, José Barrera Lora i qualsevol altra persona res-
ponsable dels fets, en favor de la procuradora Maria Roser
Magro Arxer i de l’advocat Carlos Ribatallada Espasa.”
L’Ajuntament en Ple, per majoria de mes de dos terços, el rati-
fica en la seva integritat.

7. DONAR COMPTE DELS DECRETS 205, 206, 208 i 209
DE L’ANY 2008
DECRET NÚMERO 205/2008 - incorporar a l’Àrea de serveis
de la policia local un/a auxiliar de policia per necessitat urgent
del servei.
DECRET NÚMERO 206/2008 - incorporar a l’Àrea de ser-
veis de la policia local un/a auxiliar de policia per necessi-
tat urgent del servei.
DECRET NÚMERO 208/2008 - contractar, amb caràcter
d’urgència, personal que porti a terme el  servei com a so-
corristes – monitors a la piscina municipal durant la tempo-
rada d’estiu.
DECRET NÚMERO 209/2008 - contractar, amb caràcter
d’urgència, personal de neteja que porti a terme el servei al
Casal d’estiu.
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.
Intervé l’alcalde, una vegada acabada la relació de temes
compresos dins l’ordre del dia, i dins les seves facultats
obre la possibilitat que els grups polítics de l’oposició pu-
guin formular precs i preguntes, ja que durant el mes
d’agost no es farà el Ple ordinari per ser un mes de vacan-
ces. Els portaveus dels grups polítics de l’oposició no for-
mulen cap prec ni pregunta. 
S’aixeca la sessió a dos quarts d’onze del vespre.
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Tallers de recerca
de feina

Des del Servei de Pro-
moció Econòmica i l’Ocupació Osona Sud – Alt Congost
estem posant en marxa un seguit de tallers de recerca
d’ocupació adreçats a joves, dones i  aturats de llarga
durada.

Aquests tallers estan dirigits a persones que està bus-
cant feina. La finalitat dels tallers és oferir formació bàsi-
ca a l’hora de fer una recerca d’ocupació, així com com-
partir experiències entre les persones que hi participin. El
taller es compon de quatre sessions d’una hora de durada
cadascuna, durant les quals s’oferirà un seguit d’eines de
recerca de feina:

• elaboració de CV
• prepara entrevistes de treball
• formació bàsica en Internet 
(per poder accedir a ofertes on-line)
• ajuda mútua entre els participants
• etc.
Aquests tallers estaran dirigits i coordinats pels tècnics

del Servei Local d’Ocupació. Si hi estàs interessat o vols
inscriure’t només t’has de posar en contacte amb nosaltres
i et facilitarem tota la informació.

OFERTES DE FEINA VIGENTS:

• Insertor Laboral. Titulació universitària en l’àmbit
social i experiència en portar programes d’intervenció so-
cial. S’ofereix mitja jornada a població d’Osona sud.

• Dinamitzador/a punts joves. Formació adequada al
lloc de treball. S’ofereix mitja jornada o jornada sencera a
diferents poblacions d’Osona Sud

• Redactor/a – Organitzador d’esdeveniments es-
portius. Do de gents, bon nivell d’anglès. Jornada sence-
ra.

• Infermer/a. Diplomatura en infermeria. Atenció do-
miciliària a Osona sud. Jornada sencera.

Per a més informació: Servei de Promoció Econò-
mica 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

5 VIES PER A NO JUTJAR
Alliberar-se d’etiquetar els altres permet mirar la realitat

sense filtres subjectius; aquí tens alguns consells al respec-
te:

• Conrea l’empatia: el millor antídot contra l’hàbit de jut-
jar és posar-se en el lloc de l’altra persona.

• Neteja la teva mirada de prejudicis.
• Escolta activament: para esment a allò que l’altra perso-

na t’està explicant, no ho analitzis abans que acabi de parlar.
• Relativitza els contratemps: quan tinguis un mal dia, no

et deixis arrossegar per una actitud victimista; pensa que,
tard o d’hora, el mal moment haurà passat.

• Separa el fet de la persona: Abans de jutjar una persona
que actua de manera contrària als teus interessos, és millor
dialogar amb ella per a conèixer els motius que l’han portat
a actuar així.

Si t’interessa aquest tema, no dubtis a consultar la revista
Cuerpomente, número 198.

Recorda que pots fruir dels serveis de la biblioteca sem-
pre que vulguis. Informa-te’n i gaudeix-ne!

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.es
NOU Horari: de dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h. 

Dimecres, divendres i dissabtes, de 10 a 13.30 h
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Testàs preparant un cap de setmana especial o les Vacances de Nadal?
Marxaràs algun dia? No ho dubtis, vine al PIPA a informar-te de:

æ informació de mitjans de transport 
æ Allotjaments (albergs, cases rurals, hotels, càmpings)
æ Rutes i llocs d’interès turístic
æ Informació de pistes d’esquí

També hi trobaràs
æ Plànols, mapes i guies 
æ expedició de carnets internacionals (d’alberguista, d’estu-

diant internacional, de professor internacional, de jove internacional) 

Com cada any quan comença el curs escolar, des de la Regidoria de Jo-
ventut treballem per a fomentar la participació activa dels joves al món
estudiantil i promoure la seva formació integral. Per aquest motiu, por-
tem a terme dos actes d’inici de curs per a delegats, delegades i conse-
llers/es escolars dels dos centres d’ensenyament secundari de Centelles
(IES Pere Barnils i Escola Sagrats Cors):
· Trobada de delegats/des comarcal. 7 de novembre a
les Masies de Voltregà i a St Hipòlit de Voltregà.
· Trobada de delegats/des i consellers/es escolars de
Centelles. 29 de novembre a la Casa de Cultura. 

Dia mundial de la lluita contra el VIH/Sida. És per aquest mo-
tiu que fem una campanya de prevenció del VIH i d’Infeccions
de Transmissió Sexual (ITS). Si véns al PIPA et donarem un
kit de prevenció i informació sobre les ITS, el VIH i dels tests
ràpids de diagnòstic

SALÓ DE MUNTANYA A VIC. Del 7 al 9 de novembre. Per a aficio-
nats i professionals de l’esquí, la bicicleta, l’alpinisme i l’escalada, torna
el Saló de Muntanya de Vic, amb estands informatius, tallers, xerrades... 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE MUNTANYA I
AVENTURA DE TORELLÓ. Teatre Cirvianum de Torelló, del 14 al
23 de novembre. Informació a www.torellomountainfilm.com o al PIPA.

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

VIATGETECA D’HIVERN

Informació Municipal 

1 DE DESEMBRE

SUPORT ALS ESTUDIANTS
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