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S’arranja la zona verda 
de la rambla del Camp de l’Aigua
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La zona verda de la rambla del Camp de l’Aigua s’ha acabat

d’urbanitzar posant-hi una font, quatre arbres, una paperera,

tres bancs i tres jocs infantils reguardats per una tanca de fus-

ta.  
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Resum de l’acta de la sessió ordinària núm. 5/2012 

de l’Ajuntament 3-7-2012
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Assistents: L’alcalde president Miquel Arisa Coma, els regidors i
el secretari. Excusen la seva assistència Sònia Higueruelo De-
masón i Jordi Morera Ayza.
El president obre la sessió. 

1. APROVAR, SI ESCAU, EL COMPTE GENERAL DEL PRES-
SUPOST DE L’AJUNTAMENT, EL DE L’ORGANISME AUTÒ-
NOM LOCAL RESIDÈNCIA SANT GABRIEL, EL DE L’ELEC-
TRADISTRIBUCIÓ CENTELLES, SLU I EL DE L’ELECTRA-
COMERCIAL CENTELLES, SLU, EXERCICI 2011
Formulats i lliurats el Compte general del pressupost de l’Ajun-
tament, el de l’Organisme autònom local residència Sant Ga-
briel, el de l’Electradistribució Centelles, SLU, i el de l’Electraco-
mercial Centelles, SLU, corresponents a l’exercici 2011 i, expo-
sats al públic mitjançant anunci al BOP de data 5 de juny de
2012, juntament amb els seus justificants i l’informe de la Co-
missió Especial de Comptes que és del tenor literal que se-
gueix:
A) COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL I DE
L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL RESIDÈNCIA SANT GA-
BRIEL.
B) COMPTES GENERALS DE L’ELECTRADISTRIBUCIÓ CEN-
TELLES, SLU i DE L’ELECTRACOMERCIAL CENTELLES, SLU
(integrades).

Examinats aquests documents i resulta que confrontats els
comptes generals amb el Pressupost refós, els acords de modi-
ficació de l’Estat de despeses, les liquidacions dels pressupos-
tos, les obligacions reconegudes netes, els pagaments realit-
zats, els drets reconeguts nets i la recaptació neta que s’han
posat a disposició de la Comissió, la qual ho ha pogut examinar
i confrontar, igualment que el resultat de l’Acta d’Arqueig, de 31
de desembre últim, referent al fons del Pressupost general, la
Comissió estima que els comptes estan justificats.
Presentades i llegides per l’òrgan d’administració de les socie-
tats mercantils Electradistribució Centelles, SLU i Electracomer-
cial Centelles, SLU, la memòria, el balanç, el compte de pèr-
dues i guanys i la proposta de destí dels resultats socials co-
rresponents a l’exercici immediatament anterior.
La distribució de resultats dels comptes de pèrdues i guanys de
la societat mercantil Electracomercial Centelles, SLU,  de l’exer-
cici de 2011, serà la següent:

Base de repartiment

Pèrdues i guanys  ........................................................... 90.751,73
Romanent   ......................................................................................
Reserves voluntàries   .....................................................................
Reserves............................................................................................

Total ............................................ 90.751,73

Distribució
A reserva legal ....................................................................9.075,17
A reserves especials   .....................................................................
A reserves voluntàries ......................................................16.756,20
A altres reserves ............................................................................

A dividends   .....................................................................50.268,58
A compensació pèrdues exercici anterior..........................14.651,78
A romanent ............................................................................
A altres aplicacions  ..........................................................................

Total distribuït   ...................................   90.751,73

La distribució de resultats dels comptes de pèrdues i guanys de la
societat mercantil Electradistribució Centelles, SLU,  de l’exercici
de 2011, serà el següent:

Base de repartiment
Pèrdues i guanys  .......................................................578.578,72
Romanent .........................................................................
Reserves voluntàries ..........................................................
Reserves ....................................................................................

Total .....................................   578.578,72
Distribució
A reserva legal .........................................................................   
A reserves especials   ...................................................................
A reserves voluntàries  ............................................... 144.644,68
A altres reserves ............................................................................
A dividends ................................................................. 433.934,04
A compensació pèrdues exercici anterior......................................
A romanent     ...............................................................................
A altres aplicacions   .....................................................................

Total distribuït  .............................    578.578,72

Segons els informes favorables dels membres de la Comissió
Especial de Comptes i atès que no consta en l’expedient que
s’hagin presentat reclamacions.
D’acord la Llei reguladora de les bases del règim local i el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals És procedent
aprovar els comptes esmentats. L'Ajuntament en Ple, per majo-
ria absoluta, la qual cosa suposa vuit vots favorables i tres abs-
tencions (CiU, APC-EPM i ERC-AM) dels tretze membres que
formen la corporació municipal, va adoptar els acords següents:
Primer. Aprovar el Compte general de l’Ajuntament i de l’Orga-
nisme autònom local residència Sant Gabriel, exercici 2011, en
la seva integritat.
Segon. Aprovar la memòria, el balanç, el compte de pèrdues i
guanys i la proposta de destí dels resultats socials correspo-
nents a l’exercici immediatament anterior de l’Electradistribució
Centelles, SLU i de l’Electracomercial Centelles, SLU,  exercici
2011, en la seva integritat.
Tercer. En relació als comptes de les societats mercantils Elec-
tradistribució Centelles, SLU i Electracomercial Centelles, SLU,
facultar al secretari Josep Lluís Bergés Collado perquè, si fos
necessari, i en exercici de les atribucions de l’article 107 i se-
güents del Reglament del registre mercantil, pugui comparèixer
davant notari, i  elevar a públics els acords precedents, subscri-
vint-se a l’efecte tots els documents públics o privats que siguin
necessaris fins a procedir a la seva inscripció en els registres
competents.

2. APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE L’ORDE-
NANÇA FISCAL NÚMERO 15 REGULADORA DE LA TAXA
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PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LES ESCOLES
BRESSOL PER AL CURS 2012 - 2013
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, esta-
bleix en els articles del 15 al 19 el procediment per aprovar i
modificar les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
[...] Les ordenances fiscals han de complir la doble funció de
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs lo-
cals i alhora de comunicació informativa amb els ciutadans i les
ciutadanes, en els termes exigits per la Llei 1/1998, de drets i
de garanties dels/de les contribuents. Per tal que les ordenan-
ces compleixin aquestes funcions cal adaptar-les puntualment a
les modificacions legals significatives, la qual cosa es fa mit-
jançant aquests acords.
Verificat que en relació a les taxes per prestació de serveis pú-
blics o de realització d’activitats administratives de competència
local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del
servei o de l’activitat que es prestarà, segons el document
econòmic de la regidoria d’Educació, Segons l’informe econò-
mic dels Serveis tècnics i d’Intervenció, Segons l’informe del se-
cretari i Atès el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea
de Gestió i Serveis generals l’Ajuntament en Ple, per majoria de
més de dos terços, la qual cosa suposa nou vots favorables i
dos vots en contra (de la representant de CiU Isabel Matas Ba-
bón i del representant d’Esquerra-AM Norbert Gómez Sala)
dels tretze membres que formen la corporació municipal, va
adoptar els acords següents:
Primer. Aprovar provisionalment per al curs 2012 - 2013 la mo-
dificació de l’ordenança fiscal número 15 (article 6è.) reguladora
de la Taxa per a la prestació del servei de les escoles bressol.
Segon. Establir que l'augment de les tarifes tingui efecte a partir
de l’inici del curs escolar 2012 - 2013.
Tercer. Aprovar l’informe econòmic de data 27 de juny de 2012
que consta a l’expedient.
Quart. Modificar l’apartat del dictamen proposat i suprimir el
tancament temporal de l’escola bressol El Petit Pi. Acordar el
tancament parcial del referit equipament, amb l’ocupació de
dues aules (escola bressol) i poder prestar el Servei de menja-
dor, cuina i l’espai per dormir per als alumnes del segon cicle
d’educació infantil P3, tal com demana l’escola Xoriguer al de-
partament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Cinquè. Adequar el personal de les escoles bressol a l’article 11
del Decret 282/2006, de 4 de juliol, mitjançant la reducció del
número de treballadors/ores, en concret la plantilla pel curs re-
ferit serà: 1 director/a, 9 mestres, 1 administratiu/iva, 5 suports i
2 cuiners/eres. Total 18. Actualment hi ha 5 treballadors/ores de
baixa que, si escau, s’hauran d’adequar al Decret 282/2006, de
4 de juliol.
Sisè. Exposar l’acord provisional al BOP i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament pel termini de 30 dies hàbils. Durant el període
d’exposició pública de les ordenances, les persones que tinguin
un interès directe o en resultin afectades, en els termes previs-
tos a l’article 18 del Text refós de la Llei reguladora de les hi-
sendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les recla-
macions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’ex-
posició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Setè. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords
definitius que, un cop transcorregut el període d’exposició públi-
ca, calgui adoptar, així com el text de les ordenances noves i

modificades. 
Vuitè. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat
els acords de modificació d’ordenances fiscals reguladores dels
tributs municipals, un cop s’hagin aprovat definitivament, de
conformitat amb el que preveu l’article 2) del Decret 94/1995,
de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes
locals als departaments de Governació i d’Economia i Finances.

3. APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT
AL PROTOCOL GENERAL DEL PLA XARXA DE GOVERNS
LOCALS 2012 - 2015  
El Ple de la Diputació de Barcelona en data 31 de maig de 2012
va aprovar el Pla Xarxa de Governs Locals 2012 - 2015, que és
l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistèn-
cia i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el
seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc ge-
neral i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels
recursos que es comprenguin al Pla.
Atesa la necessitat d’adhesió al Protocol, per part de la corpora-
ció, per tal que es facin efectives les ajudes de suport pel perío-
de esmentat.
Atès el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Gestió
i Serveis generals l’Ajuntament en Ple, per unanimitat, va adop-
tar els acords següents:
Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament al Protocol general
del Pla Xarxa de Governs Locals 2012 – 2015.
Segon. Comunicar la part dispositiva de l’acord a la Diputació
de Barcelona per al seu coneixement i als efectes que calgui.

4. APROVAR, SI ESCAU, L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT A
L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA I
APROVAR-NE ELS ESTATUTS
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 15 de desembre
de 2011, va aprovar la Moció donant suport a la creació d’una
Associació de Municipis per la Independència, una associació
d’ens locals amb l’objecte de defensar l’assoliment dels drets
nacionals que corresponen a Catalunya i promoure l’exercici del
dret a decidir.
Vist el contingut de l’Acta de constitució de l’Associació de Mu-
nicipis per la Independència i el text dels seus Estatuts, que
s’adjunten.
Segons l’informe del secretari i atès el dictamen de la Comissió
Informativa de l’Àrea de Gestió i Serveis generals l’Ajuntament
en Ple, per unanimitat, va adoptar els acords següents:
Primer. Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Inde-
pendència constituïda a Vic en data 14 de desembre de 2011.
Segon. Aprovar els  Estatuts que regulen l’Associació.
Tercer. Facultar l’alcalde per signar els documents necessaris
per a l’efectivitat dels precedents acords.
Quart. Delegar en el regidor Josep Arisa Argemí per represen-
tar aquest Ajuntament davant l’Associació amb totes les facul-
tats previstes en els Estatuts.
Cinquè. Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Asso-
ciació de Municipis per la Independència domiciliada al C. Ciu-
tat, 1, 08500 Vic. 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc
aquesta acta.

Informació Municipal 

3

E
l 

P
o

rt
a

l 
d

e
 C

e
n

te
ll

e
s

O
c
tu

b
re

  
2

0
1

2

02-03 informe:38-39  05/11/12  11:21  Página 2



M’HE QUEDAT SENSE FEINA... 

QUÈ FAIG ARA?

Segurament alguns dels que esteu llegint

aquestes línies us heu quedat sense feina, i us

trobeu de cop i volta, en voler entrar de nou en

el món laboral, i no sabeu com buscar feina.

Aquí teniu un petit resum dels passos que cal

seguir:

1. Saber de què podem treballar: primer

de tot, hem de saber a quin tipus de feina po-

dem 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 qual aspi-

rem, tenim la possibilitat de preparar-nos mit-

jançant cursos de formació ocupacional; i a

més a més de forma gratuïta. Per més infor-

mació: www.oficinadetreball.cat

3. Fer el currículum: anotar-hi les nostres

dades personals, acadèmiques i laborals. El

currículum sempre ha de ser fet amb ordina-

dor, ben estructurat, sense faltes d’ortografia i

amb una fotografia recent.

4. Enviar el currículum a les empreses

que ens interessaria treballar: hem de plan-

tejar-nos quin tipus d’empreses poden neces-

sitar persones que es dediquin a allò a què jo

aspiro. Caldrà fer-los arribar un currículum junt

a una carta de presentació. Buscarem empre-

ses lluny de casa o a prop en funció de les

nostres preferències, necessitats i/o recursos.

5. Buscar ofertes de feina per Internet:

existeixen moltes pàgines web dedicades a la

recerca de feina. Recorda que les empreses,

cada vegada més, recorren a Internet per a

buscar personal. Si no teniu Internet a casa,

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 Econòmi-

ca, on hi pots trobar: accés a Internet, infor-

mació sobre ofertes de feina i de formació i as-

sessorament individualitzat. Per més informa-

ció us podem informar al telèfon: 93 881 1257.

6. Inscriure’s a l’OTG: apunta’t com a de-

mandant d’ocupació a l’Oficina de Treball de la

Generalitat, ubicada a Vic i, de forma freqüent,

consulta les ofertes de feina de les quals dis-

posen.

7. Repetir el procés fins a trobar una fei-

na: després d’haver enviat els currículums,

caldrà fer un seguiment de totes les ofertes de

treball a les quals ens haurem apuntat per tal

de saber si ja són cobertes amb algun candi-

dat.

8. Apunta’t al Servei de Promoció

Econòmica: en el nostre Servei t’oferirem

orientació i assessorament, a més a més,

d’ofertes de feina per l’àmbit d’Osona Sud Alt

Congost.

Com a consell final, dir que no busquis fei-

na les 24 hores del dia dels 7 dies de la set-

mana. Dedica part del teu temps a fer altres

activitats com la formació basada en el teu

camp professional o d’altres temes del teu in-

terès i dedica’t temps a tu mateix.

Per a més informació:

Servei de Promoció Econòmica i Ocupa-

ció Osona Sud- Alt Congost

C/ Nou, 11  08540 Centelles

Telèfon: 93 881 12 57 Fax: 93 881 20 94

a/electrònic: osonasud.altcongost@diba.es

www.osonasudaltcongost.org

CLUB DE FEINA AL

NOSTRE MUNICIPI:

LES CAMPANYES SOLIDÀRIES D’ENGUANY

Com ja vam comentar en un Biblio100telles anterior, a la planta baixa de

la biblioteca hi podeu trobar periòdicament una taula plena de documents

en venda i un cartell que explica la destinació que es donarà als diners ob-

tinguts. Aquest material (llibres, CDs, DVDs, etc.) és una part del fons que

ha quedat obsolet, que s'ha renovat perquè n'ha sortit una nova edició o

perquè s'han rebut documents més actualitzats. Davant la impossibilitat

d'emmagatzemar tot aquest material, que encara pot ser útil o interessant

per algú, es va decidir posar-lo a la venda a un preu simbòlic.

Aquest any 2012 s’han realitzat les següents campanyes solidàries:

• Banc d'Aliments, amb una recaptació de 202€, realitzada el primer tri-

mestre.

• Mans Unides, amb una recaptació de 140€, portada a terme el segon

trimestre.

L’última campanya solidària de l’any va destinada a l’adquisició de mate-

rial per a la biblioteca i va començar aquest passat mes d’octubre.

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: bibliotecadecentelles.blogspot.com
Horari: de dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h. Dimecres, divendres i dis-

sabtes de 10 a 13.30 h. (del 15 de juny al 15 de setembre, només dimecres)
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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 

Assessoria d’estudis i professions
- Cursos de monitor/a i de director/a d’activitats en el

lleure infantil i juvenil. 

-  Graduat Escolar i curs de preparació de proves d’ac-

cés a Formació Professional de Grau Mitjà (per a joves

que no tenen l’ESO)

- Tallers d’art per a nois i noies de secundària. Cada di-

marts a la tarda. Preinscripcions al PIPA.

- Premi Joventut 2012

- Beques per a la realització de tesis doctorals en matèria

de joventut  

- Ajuts a projectes d'estudi i anàlisi en matèria de jo-

ventut. Període de sol·licitud obert fins al 23 de novembre

de 2012. Més informació http://bit.ly/RguhHh

- Beques per a artistes UNESCO-ASCHBERG. El pro-

grama ofereix residències a joves artistes de 25 a 35 anys

per a promoure la creativitat, l’intercanvi i l’enriquiment cul-

tural. Disciplines: Creació literària, música i arts visuals.

www.unesco.org/new/es/culture/themes/creativity/asch-

berg-bursaries-for-artists

Si t’agrada fer sortides a la natura, ja sigui caminant o en

BTT, al PIPA et facilitem rutes, plànols... i tota la informa-

ció que necessitis. 

Al PIPA tens ordinadors amb connexió a internet per a po-

der venir a fer els teus treballs de l’escola i per a fer les re-

cerques d’informació que necessites.

T’agraden els esports d’hivern? Posem al teu abast tota la

informació que necessitis per a preparar les teves sortides

a la neu: Allotjaments, transports, cursos d’esports a la

neu, preus de forfaits...I a més, fem els carnets internacio-

nals: Alberguista, Estudiant, Professor.

CENTELLESBURNING. Pots consultar la programació i

dates a centelles.cat/elpipa. TORNEIG DE FUTBOL SA-

LA a l’Espai Jove. Cada dimecres de novembre. Inscrip-

cions obertes. Per a joves de 12 a 18 anys.

BEQUES I AJUTS

Excursionisme

Servei de connexió a internet

Viatgeteca d’hivern

Activitats joves del mes

ESTUDIANTS! Ja podeu apuntar-vos a la borsa per a
compartir el cotxe per anar a la universitat o institut, per
buscar company de pis o bé pis d’estudiants... 
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