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S’arranja part de la vorera de la C-1.413
i inauguració del camí fluvial
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Hem arranjat la vorera de la C-1.413 des de la ca-

rretera de Banyeres fins a la cruïlla que va a l’Ajuda

per tal de facilitar-ne el pas de vianants.

El dissabte 13 de novembre s’inaugurarà el camí

fluvial del riu Congost amb el torrent de la Llavina,

que va des del costat del cementiri fins al Molí de la

Llavina.  

Vorera de la carretera comarcal 1.413
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Resum de l’acta de la sessió ordinària 

de 28 de setembre de 2010
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A les 7 de la tarda, després de l’oportuna convocatòria prèvia
i sota la presidència de l’alcalde, Miquel Arisa Coma, es reu-
neix l’Ajuntament en Ple a la casa de la vila per fer la sessió
extraordinària de primera convocatòria. Hi assisteixen els re-
gidors i el secretari que subscriu Josep Lluís Bergés Collado.
Excusa l’assistència Eduard Banqueri Forns-Samsó. El presi-
dent 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. APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT
AL CONVENI PER A LA REGULACIÓ DEL PROCEDIMENT
DE LA GESTIÓ DE PAGAMENTS A CREDITORS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT LA MODA-
LITAT DE CONFIRMACIÓ.
El conveni per a la regulació del procediment de la gestió de
pagaments a creditors de la Generalitat de Catalunya mit-
jançant la modalitat de confirmació té per objecte facilitar la li-
quiditat necessària per atendre el finançament de les despe-
ses i inversions fetes pels diferents departaments de la Ge-
neralitat de Catalunya mitjançant l’emissió d’ordres de paga-
ment a creditors de les obligacions de pagament en un termi-
ni determinat, així com la possibilitat del descompte d’aques-
tes (en la modalitat de confirmació) amb les entitats finance-
res participants. Atès que l’Ajuntament és creditor de la Ge-
neralitat de Catalunya per la qual cosa pot adherir-se a la
modalitat de pagament via confirmació. Atès que segons la
clàusula vuitena del Conveni “Qualsevol dels creditors de la
Generalitat de Catalunya podrà sol·licitar a la Tresoreria la
seva inclusió en el Conveni formalitzant el document d’adhe-
sió que figura com Annex II. Aquesta adhesió tindrà efectes a
partir de l’acceptació administrativa per part de la Subdirecció
General de Tresoreria.” Atès el dictamen de la Comissió In-
formativa l'Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos
terços, va adoptar els acords següents: 
Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament al Conveni per re-
gular el procediment de la gestió de pagaments a creditors
de la Generalitat de Catalunya mitjançant la modalitat de
confirmació. Segon. Formalitzar el document d’adhesió al
Conveni que figura com Annex II. Tercer. Facultar l’Alcaldia
per a la signatura de tota la documentació que sigui necessà-
ria. Quart. Comunicar la part dispositiva de l’acord al Depar-
tament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya
per al seu coneixement i als efectes que calgui.

2. APROVAR, SI ESCAU, LA PRESENTACIÓ DE LES
AL·LEGACIONS EN REFERÈNCIA A L’APROVACIÓ INI-
CIAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL DE
L’AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA. L’Ajuntament d’Aiguafre-
da, en sessió ordinària de 22 de juny de 2010, va aprovar ini-
cialment el Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) del municipi d’Aiguafreda, per la qual cosa l’Alcaldia
ha demanat als Serveis tècnics municipals que emetin un in-
forme sobre el tema. Segons l’informe dels Serveis tècnics
municipals i atesa la possibilitat que té l’Ajuntament de Cen-
telles de formular al·legacions fins el 30 de setembre de
2010, segons l’acord d’aprovació referit. 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 presentació d’al·legacions en referència a
l’aprovació inicial del Pla General d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) de l’Ajuntament d’Aiguafreda, amb l’objec-
te següent: Que la xarxa de sanejament d’Aiguafreda es faci
amb la previsió que admeti l’abocament de les aigües sanità-
ries dels polígons previstos pel Pla General de Centelles de
l’any 1983, situats més avall de la depuradora de Centelles,
per la qual cosa el més adequat és l’abocament a la depura-
dora d’Aiguafreda i, en concret, són els següents: Sector XV.
Ciutat jardí - Sant Pau, amb el planejament aprovat i el pro-
jecte d’urbanització en fase d’execució. Àmbit de 156.701,32
m2 d’ús residencial unifamiliar. 170 habitatges amb una edifi-
cabilitat màxima de 42.500 m2st. Sector XVIII. Industrial Ai-
guafreda, amb el planejament aprovat i en fase d’execució
de les obres d’urbanització. 66.718 m2 de terrenys amb una
edificabilitat màxima de 44.108 m2st dels quals 41.406 m2

són industrials. Sector XIII. L’Abella nord-oest. Amb el pla
parcial aprovat i la urbanització en fase d’execució. Àmbit de
43.267,29 m2 d’ús residencial unifamiliar. 82 habitatges amb
una edificabilitat màxima de 17.000 m2st. Sector IX. L’Abella
nord-est. Pendent d’execució. Àmbit de 15.800 m2, aproxima-
dament, d’ús residencial. Uns 63 habitatges màxim amb una
edificabilitat de 7.900 m2st. Tot pendent de la tramitació co-
rresponent.
Segon. Notificar la part dispositiva de l’acord a l’Ajuntament
d’Aiguafreda per al seu coneixement i als efectes que calgui.

3. APROVAR, SI ESCAU, L’AUTORITZACIÓ A L’EMPRE-
SA AGÈNCIA I TALLER DE FUSTERIA FILL DE J. CUBER-
TA, SA, PER TAL DE CONSTITUIR UNA HIPOTECA SO-
BRE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI DEL
TANATORI MUNICIPAL
El Ple de l’Ajuntament, del dia 22 de febrer de 2007, va apro-
var definitivament el Plec de condicions economicoadminis-
tratives per a la contractació, mitjançant concurs per a la con-
cessió d’una obra pública (tanatori) i la subsegüent explota-
ció del servei funerari en règim de gestió indirecta, i va con-
vocar el concurs oportú. En data 15 de maig de 2007, i des-
prés de la licitació i l’adjudicació, és va signar el contracte ad-
ministratiu entre l’Ajuntament de Centelles i l’empresa Agèn-
cia i taller de fusteria fill de J. Cuberta, SA. Atès que en data
10 de març de 2010 l’empresa referida sol·licita l’autorització
per poder donar com a garantia la concessió del tanatori de
Centelles davant l’Institut Català de Finances. Segons la le-
gislació aplicable i atès el dictamen de la Comissió Informati-
va l'Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, va
adoptar els acords següents: 
Primer. Autoritzar l’empresa Agència i taller de fusteria fill de
J. Cuberta, SA perquè pugui constituir una hipoteca per im-
port de 770.000,00 euros, per un termini màxim d’amortitza-
ció de 12 anys, sobre la concessió administrativa perquè es
destini, exclusivament, al compliment de les obligacions que
derivin del pagament parcial (pendent) del tanatori construït a
Centelles, segons el contracte signat per l’Ajuntament i l’em-
presa esmentada, de data 15 de febrer de 2007. Tanmateix,
aniran a càrrec de l’empresa les despeses derivades de la hi-
poteca, així com la seva cancel·lació que s’haurà de fer
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abans de la data fixada per la reversió dels béns. En tot cas,
el lliurament del crèdit hipotecari a l’empresa concessionària
s’efectuarà exclusivament amb certificats d’obra degudament
valorats. L’escriptura pública de la constitució de la hipoteca
s’haurà de presentar, obligatòriament, a l’Ajuntament de
Centelles per a incloure-la a l’expedient administratiu corres-
ponent. Segon. Autoritzar l’empresa Agència i taller de fuste-
ria fill de J. Cuberta, SA perquè constitueixi un dret real de
garantia per assegurar el compliment de l’obligació principal
esmentada al paràgraf anterior, que consisteix en la hipoteca
immobiliària sobre l’edifici del tanatori municipal de Centelles
a favor de l’Institut Català de Finances fins l’import màxim de
770.000,00 euros i per un termini d’amortització de 12 anys.
Tercer. Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la docu-
mentació que calgui. Quart. Notificar la part dispositiva de
l’acord a l’empresa Agència i taller de fusteria fill de J. Cu-
berta, SA per al seu coneixement i als efectes que calgui.

4. APROVAR, SI ESCAU, L’ACCEPTACIÓ DE LA SUB-
VENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT DE POLÍTICA
TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES, DE LA GENERALI-
TAT DE CATALUNYA, PER A DESENVOLUPAR EL PRO-
GRAMA D’ADEQUACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DE SANT
PAU, PER IMPORT DE 300.000,00 EUROS. El Departament
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya comunica la concessió d’una subvenció de
300.000,00 euros, per a desenvolupar el Programa d’Ade-
quació de la urbanització de Sant Pau, actuació prevista en
el Fons per a la regularització d’urbanitzacions que crea la
Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d’urba-
nitzacions amb dèficits urbanístics. Atès el dictamen de la
Comissió Informativa l'Ajuntament en Ple, per majoria de
més de dos terços, va adoptar els acords següents: 

Primer. Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de
Catalunya a l’Ajuntament de Centelles per a desenvolupar el
Programa d’Adequació de la urbanització de Sant Pau. Se-
gon. Facultar l’Alcaldia per a la signatura de tota la documen-
tació que sigui necessària. Tercer. Comunicar la part disposi-
tiva de l’acord al Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya per al seu coneixe-
ment i als efectes que calgui.

5. APROVAR, SI ESCAU, EL PROJECTE DE DESPLEGA-
MENT D’UNA INFRAESTRUCTURA D’INTERCONNEXIÓ
DE BANDA AMPLA. Segons el Projecte de desplegament
d’una infraestructura d’interconnexió de banda ampla a Cen-
telles, període 2010 – 2013. D’acord amb el Reglament
d’obres i serveis i la Llei de règim local de Catalunya i atès el
dictamen de la Comissió Informativa l'Ajuntament en Ple, per
majoria de més de dos terços, va adoptar els acords se-
güents: 
Primer. Aprovar inicialment el Projecte de desplegament
d’una infraestructura d’interconnexió de banda ampla a Cen-
telles, període 2010 – 2013. Segon. Exposar-lo al públic du-
rant el termini de 30 dies hàbils als efectes que es puguin
examinar i formular al·legacions per part de les persones in-
teressades. Tercer. En el cas que no es presentin al·lega-
cions durant l’exposició pública s’entendrà definitivament ele-
vat l’acord de l’aprovació inicial. Quart. Ratificar la sol·licitud
de subvenció de cofinançament pel Feder, portada a terme
el dia 31 d’agost de 2010 davant el Departament de Gover-
nació de la Generalitat de Catalunya.

S’aixeca la sessió a dos quarts de vuit del vespre i signa
aquesta acta el president i el secretari que la certifico.

Informació Municipal 
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LES VI JORNADES DE
QUALITAT EMPRESARIAL 

En el darrer butlletí us vam

anunciar l’inici de les VI Jorna-

des de Qualitat Empresarial.

Les jornades són gratuïtes i

obertes a tothom, es van inau-

gurar el dia 28 de setembre, om-

plint la Sala de Vidre del Casal

F. Macià en una xerrada que va

tractar sobre el posicionament

de les pàgines web. El 4 d’octu-

bre, la segona xerrada va donar

eines al públic assistent per fer

una cerca activa de feina i tenir

èxit al presentar les seves candi-

datures per als llocs de treball.

La següent xerrada es farà el

8 de novembre a les 9 h al Ca-

sal F. Macià on es parlarà de

“eines per autònoms i petita
empresa” s’adreça als empre-

saris i empresàries autònoms i

al personal d’administració de

petites empreses, així com a

persones emprenedores. Es

tracta d’un taller-seminari de 5

hores que es farà. L’objectiu és

poder comprovar si s’estan fent

bé les seves factures, els abo-

naments i que ampliar els seus

coneixements en tema d’impos-

tos. També s’informarà dels

drets i deures de les persones

autònomes davant la seguretat

social.

El dilluns 22 de novembre a
les 10 h es farà la xerrada “Im-
pagats, forma i via d’actuació”

adreçada a totes aquelles em-

preses que tinguin impagats i

vulguin conèixer la forma i la

via d’actuació per reclamar les

factures pendents de cobra-

ment: requeriment previ, deman-

da, etc. 

El 30 de novembre es farà

la darrera jornada sota el títol

“innovació i cooperació a
Osona Sud” l’objectiu de la qual

és donar eines a empreses que

vulguin innovar, és a dir, crear

un producte diferenciat. Els po-

nents explicaran com s’ha

d’afrontar un projecte d’aquest ti-

pus, i quins  aspectes cal consi-

derar per desenvolupar un nou

producte per tenir èxit. Posaran

exemples d’empreses de la co-

marca que han innovat. L’objec-

tiu és que el terme innovació re-

sulti més proper a les empreses

i puguin fer-ho per ser més com-

petitives.

El mateix 30 de novembre
es farà un dinar networking.

Moltes vegades les empreses

cerquen empreses proveïdores

o clients fora del seu  territori, i

potser els tenen al costat i no ho

saben. Aquesta és una oportuni-

tat per tal que empreses, empre-

saris, persones directives, autò-

nomes i emprenedores es pu-

guin conèixer i fer contactes. El

dinar té un preu de 15 € i comp-

tarà amb la presència de Joan

Majó, enginyer i exministre d’In-

dústria.

Per a més informació:

Servei de Promoció 
Econòmica i Ocupació 

Osona Sud- Alt Congost
C/ Nou, 11  08540 Centelles

Telèfon: 93 881 12 57

Correu electrònic: 

osonasud.altcongost@diba.es

www.osonasudaltcongost.org

EL RACÓ DE MARES I PARES
El Racó de Mares i Pares està adreçat, principalment, a pares i

mares però també a totes les persones que treballen amb infants o

estan vinculades al món infantil: mestres, educadors... Agrupa docu-

ments sobre diversos aspectes de l’educació i la cura dels infants: 

➢ lectura i literatura infantil; 

➢ psicologia, emocions i desenvolupament dels infants; 

➢ aprenentatge, intel·ligència, estimulació i necessitats especials; 

➢ família i entorn: pares, avis, germans, amics...; 

➢ hàbits i salut: alimentació, son, primers auxilis...; 

➢ concepció, embaràs, part i lactància; 

➢ jocs, cançons i lleure; 

➢ noms;   

El trobareu a la planta baixa de la Biblioteca, formant part de la

secció infantil. Identificareu els documents d’aquest Racó amb un go-

met de color verd a la part superior del llom. A més, a la secció de re-

vistes de la planta baixa en trobareu sobre el món de la infància i el

seu entorn.

FE D’ERRATES. 

A l’anterior Biblio100elles hi havia un error al títol: on deia “150

anys de la mort del poeta Joan Maragall” hi havia de dir: “150 anys del

naixement del poeta Joan Maragall”. Disculpeu l’errada!

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, divendres
i 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. 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

Informació Municipal 

Aquest mes, et proposem: 
- Director/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil. Intensiu de Nadal a Cen-

telles. 198€. Inscripcions al PIPA

- Monitor/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil. Intensiu de Nadal a Hos-

talets de Balenyà. 198€. Inscripcions al PIPA

- Proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà. Vols estudiar un Cicle

Formatiu, però no tens l’ESO? Curs de preparació de les proves per a accedir a

la formació professional. Curs reconegut pel Departament d’Educació, equiva-

lent al 40% de la nota de l’examen.

- Curs de premonitor a Centelles. Per a joves de 14 a 17 anys. Del 28 de fe-

brer al 4 de març de 10h a 14h. 58 euros. Inscripcions obertes 

- L’hivern és teu. 2011. Proposta d’estades temàtiques a la Xarxa d’Albergs de

Catalunya. Per a joves fins a 16 anys. Estades d’anglès, arts escèniques, arts

plàstiques, astronomia, música, esports i neu. Preinscripcions fins al 16 de no-

vembre.

T’agraden els esports d’hivern? Et posem tota la informació que puguis necessi-

tar per a preparar les teves sortides a la neu: Allotjaments, transports, cursos

d’esports a la neu, i tot el que necessitis per a preparar la teva sortida. I a més,
expedició de carnets internacionals: Alberguista, Estudiant, Professor.

- Informació de les promocions d’habitatge protegit 

- Informació i assessorament per l’accés a ajuts al lloguer 

- Informació i orientació per la recerca i adquisició d’un habitatge

TALLER DE CAPOEIRA. Aproximació a la cultura afrobrasilera a través del rit-

me i la dansa (de 12 a 18 anys). Divendres 12 de novembre a les 18h. NO A
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. Coneixem què és la violència de gènere i com la

podem combatre. Vídeos, Música, contes,... (de 12 a 18 anys). Dijous 25 de no-

vembre de 17 a 20h. TALLER DE DEFENSA PERSONAL. Coneixement de les

pròpies capacitats, autoestima, mobilitat, seguretat i autonomia. (de 12 a 18

anys). Divendres 26 de novembre a les 18h 

Assessoria d’estudis i professions

Setmana Blanca

Viatgeteca d’hivern

Activitats de l’Espai Jove (cal confirmar assistència)

Assessoria sobre habitatge

ESTUDIANTS!
· Borsa d’habitatge i de transport. Vols compartir el cotxe per anar a la uni-

versitat o institut? Estaràs en un pis d’estudiants i us falta company de pis?...

Inscriu-te a la borsa 

· Borsa de cangurs i de professors de classes particulars. Feina compa-

tible amb els estudis
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