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Ajuntament de Centelles

Informació Municipal

La climatització de la sala del teatre ara és amb aire condicionat,
per a l’hivern i l’estiu, amb bomba de calor aire-aire elèctrica de
baix consum, en comptes de la instal·lació amb caldera de gasoil
que hi havia.
L’execució ha estat a càrrec de l’empresa Obras y mantenimentos BCN SL i de Construccions Riera Camps SCP. L’import de les
obres de climatització ha estat de 138.381 euros i les portes
61.354 euros, finançat el 100% per la Diputació de Barcelona Programa Governs Locals 2012-2014.

Es renoven els seients
del camp de futbol
El passat mes de setembre es van renovar tots
els seients de la graderia del camp de futbol municipal. L’actuació va consistir en retirar els
seients vells i posar-n’hi 80 de nous per tal d’adequar l’espai i millorar la comoditat dels espectadors.

El Portal de Centelles

Climatització del teatre i renovació de l’entrada i del vestíbul del
Casal Francesc Macià. S’ha renovat les portes d’entrada al Casal
substituint les portes metàl·liques de ballesta i les portes vidrieres
de fusta que hi havia per portes d’alumini color fosc i més altes, millorant el vestíbul i facilitant l’accés a la platea, per on s’entra tota
l’escenografia. S’ha fet nova la il·luminació i la retolació del vestíbul
i les portes de fusta de la platea. També s’ha engrandit una de les
taquilles i s’ha obert de cara al vestíbul. El paviment de les escales
s’ha fet nou per adaptar-lo a l’accés amb cadira de rodes.

Novembre 2014

Climatització del teatre i renovació de l’entrada
i del vestíbul del Casal Francesc Macià
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Resum de l’acta de la sessió ordinària núm. 6/2014 - 24 de juliol de 2014

El Portal de Centelles

Novembre 2014

Assistents: Miquel Arisa Coma, alcalde president, els
regidors/ores i el secretari general, Josep Lluís Bergés Collado. El
president obre la sessió i el secretari llegeix l’esborrany de l’acta
de la sessió anterior que s’aprova per unanimitat.
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1. APROVAR, SI ESCAU, EL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT, EL DE L'ORGANISME AUTÒNOM LOCAL RESIDÈNCIA SANT GABRIEL, EL DE L'ELECTRADISTRIBUCIÓ CENTELLES, SLU I EL DE L'ELECTRACOMERCIAL CENTELLES, SLU, EXERCICI 2013.
Formulats i lliurats el Compte general del pressupost de l’Ajuntament, el de l’Organisme autònom local residència Sant Gabriel, el
de l’Electradistribució Centelles, SLU, i el de l’Electracomercial
Centelles, SLU, corresponents a l’exercici 2013 i, exposats al públic juntament amb els seus justificants i l’informe de la Comissió
Especial de Comptes que és del tenor literal que segueix:
A) COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL I DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL RESIDÈNCIA
SANT GABRIEL.
B) COMPTES GENERALS DE L’ELECTRADISTRIBUCIÓ CENTELLES, 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 modificació
de l’Estat de despeses, les liquidacions dels pressupostos, les
obligacions reconegudes netes, els pagaments realitzats, 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 societats
mercantils Electradistribució Centelles, SLU i Electracomercial
Centelles, SLU, la memòria, el balanç, el compte de pèrdues i
guanys i la proposta de destí dels resultats socials corresponents
a l’exercici immediatament anterior.
La distribució de resultats dels comptes de pèrdues i guanys de la
societat mercantil Electracomercial Centelles, SLU, de l’exercici
de 2013, serà la següent: -167.997,51 €
La distribució de resultats dels comptes de pèrdues i guanys de la
societat mercantil Electradistribució Centelles, SLU, de l’exercici
de 2013, serà el següent: +164.931,53 € (Distribució: 41.232,88€
a reserves voluntàries i 123.698,65€ a dividends).
Segons els informes favorables dels membres de la Comissió Especial de Comptes: Josep Paré Aregall, Anna Maria Chávez
Calm, Josep Arisa Argemí, Maria Urpina Romeu i Norbert Gómez
Sala. Amb l’excepció de Isabel Matas Babón, que informa desfavorablement. Atès que no consta en l’expedient que s’hagin presentat reclamacions. D’acord amb la Llei reguladora de les bases
del règim local i la Llei reguladora de les hisendes locals és procedent aprovar els comptes esmentats.
L'Ajuntament en Ple, per majoria de dos terços, la qual cosa suposa nou vots favorables, tres vots en contra (CiU i ERC-AM) i
una abstenció (APC-EPM) dels tretze membres que formen la
corporació municipal, va adoptar els acords següents:
Primer. Aprovar el Compte general de l’Ajuntament i de l’Organisme autònom local residència Sant Gabriel, exercici 2013, en la
seva integritat.
Segon. Aprovar la memòria, el balanç, el compte de pèrdues i
guanys i la proposta de destí dels resultats socials corresponents
a l’exercici immediatament anterior de l’Electradistribució Centelles, SLU i de l’Electracomercial Centelles, SLU, exercici 2013,
en la seva integritat.
Tercer. En relació als comptes de les societats mercantils Electradistribució 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 següents
del Reglament del registre mercantil, pugui comparèixer davant
notari, i elevar a públics els acords precedents, subscrivint-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, L’ACORD D’APLANAMENT EN ELS
RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS FORMULATS
PER LES OPERADORES DE TELEFONIA MÒBIL, EN RELACIÓ A L’ORDENANÇA FISCAL MUNICIPAL, REGULADORA
DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI
PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE
SERVEIS DE SUBMINISTRES D’INTERÈS GENERAL
Aquest Ajuntament de Centelles va aprovar l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministres
d’interès general, per a l’exercici 2009 seguint el model proposat
per la Diputació de Barcelona.
Igualment, l’Ajuntament ha delegat les funcions de gestió, inspecció i recaptació de dita taxa en la Diputació de Barcelona, que les
porta a terme a través de l’Organisme de Gestió Tributària. [...]
Contra les liquidacions practicades pel dit Organisme, les operadores de telefonia mòbil van interposar recursos contenciosos administratius davant dels Jutjats Contenciosos Administratius de
Barcelona, i contra les sentències dictades per aquests jutjats s'han formulat, en el seu cas, els corresponents recursos d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
En el marc dels esmentats recursos contenciosos administratius,
el Jutjat del Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona ha
formulat qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la
Unió Europea, que ha estat resolta mitjançant Interlocutòria de
data 30 de gener de 2014 [...]
L'esmentada resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de data 30 de gener de 2014, ha confirmat la improcedència
de l'exacció de la taxa per aprofitament especial del domini públic
local a aquelles operadores de telefonia mòbil que no siguin propietàries de les xarxes utilitzades per a la prestació dels serveis
de comunicació. [...]
En conseqüència, i atès que aquesta Administració assumeix la
decisió adoptada pels Tribunals sentenciadors, resulta procedent
aplanar-se al recurs contenciós administratiu 208/2009 que es segueix davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya [...]
amb la finalitat d'acatar els criteris jurídics fixats per l'Alt Tribunal i
evitar litigis innecessaris.
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. Aplanar-se en el recursos contenciosos que s’especifiquen seguidament, interposats per les operadores de telefonia
mòbil contra l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministres d’interès general, aprovada per
aquest Ajuntament per als exercicis que, així mateix s’especifiquen, i que es troben en tramitació davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en els estrictes termes continguts a la decisió del Tribunal Suprem expressada a la sentència transcrita a la
part expositiva d’aquest acord:
Nº RECURS
RECURRENT
EXERCICI
208/2009
Telefónica Móviles España SA.
2009
Segon. Comunicar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya en els procediments de referència, i a l’Organisme
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

3. APROVAR, SI ESCAU, LA RENOVACIÓ DEL CÀRREC DE
JUTGE DE PAU TITULAR
Vist l'escrit de la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya de data 30 d'abril de 2014, pel qual es remet a l'Ajuntament l'acord adoptat pel president, sobre el nomenament del Jutge de pau titular de Centelles, per estar pròxim el
cessament de la persona que actualment porta a terme aquest
càrrec.
Segons el procediment regulat en els articles 4, 5 i concordants
del Reglament 3/1995, dels Jutges de pau, s'haurà d'adoptar pel
quòrum de majoria absoluta un acord de l'Ajuntament en Ple, pel
qual s'elevarà al Tribunal Superior de Justícia la proposta de nomenament del Jutge de pau titular per un període de quatre anys.
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5. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA: 91,
105, 107, 109 I 124 DE L’ANY 2014

DECRET NÚMERO 2014/91
Atès el projecte de Plans Locals d’Ocupació 2014 finançat
per la Diputació de Barcelona. Atès que s’ha portat a terme
una selecció pel departament de Promoció econòmica a través del Servei d’Ocupació de Catalunya [...] Per tot això,
RESOLC:
Primer. Que es contracti, amb caràcter d'urgència, mitjançant
contracte laboral temporal a temps parcial, Pilar González
Homs, Jorge del Val Viñolas i Carme Vall-llovera, per a la realització del Projecte Neteja i manteniment dels equipaments
municipals.
Segon. Els contractes són per a la realització de serveis determinats i duraran del 2 de juny de 2014 fins a l’1 de setembre de 2014 i l’horari de treball serà de 26,25 hores setmanals, La retribució serà de 859,93 € mensuals bruts, que es
distribueix en els conceptes salarials: salari base més pagues extres prorratejades. [...]

DECRET NÚMERO 2014/105
Josep Chia Borrego ha presentat una sol·licitud, de data 13
de juny de 2014, amb registre d’entrada a la corporació número 668, on demana continuar treballant un any més com a
conserge de l’escola Ildefons Cerdà i no haver-se d’acollir a
la jubilació. Segons l’informe del secretari [...] RESOLC:
Primer. Desestimar la petició [...].
Segon. Notificar la part dispositiva dels acords [...]

DECRET NÚMERO 2014/109
Atès que el Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona [...] comunica que s’ha interposat recurs d’apel·lació
[...] Per tot això, RESOLC:
Primer. Formular oposició al referit recurs d’apel·lació contra
la Sentència dictada en les presents actuacions en data 26
de març de 2014 i notificada el 27 de març de 2014 i posteriorment dictada interlocutòria de data 6 de maig de 2014 denegatori de l’aclariment i notificada en data 12 de maig de
2014.
Segon. Designar a la procuradora Sonsoles Pesqueria Puyol
i mantenir el nomenament del lletrat Alex Subirachs Amigó,
en representació i defensa dels interessos municipals, amb
facultats de substitució.”
DECRET NÚMERO 2014/124
Atès que es discrepa de les objeccions que es detallen seguidament:
Nom
Número fra
data
Import Data objecció
Fund. privada 2030514 31/05/2014 10.000 30/06/2014
TACOSONA
Inform. Feu, SL 140643 30/05/2014
363 30/06/2014
El Servei que s’ha prestat i que presta la Fundació privada
TAC Osona es porta a terme de forma correcta. Així com la
informatització de les escoles i el material, la qual cosa es
justifica pel fet que la Generalitat de Catalunya no afronta la
despesa i és, en opinió del que subscriu, un servei imprescindible. [...] Per tot això, RESOLC:
Primer. Aixecar la suspensió de les objeccions, les quals es
detallen seguidament:
- Fundació privada TACOSONA, factura número 2030514
- Informàtica Feu, SL, factura número 140.643
Segon. Aprovar la despesa referida amb càrrec a les partides
de despesa del Pressupost municipal [...]
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.

6. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Els temes que es van tractar van ser: els Plans d’ocupació, la
neteja de la via pública, les reparacions de la piscina, el Pla
de participació local, l’expansió de la xarxa de fibra òptica al
municipi, la reorganització del servei de policia local, la moció de sanció dels immobles permanentment desocupats
(propietat d’entitats financeres i altres grans empreses), els
càrrecs de la residència Sant Gabriel, la Federació Catalana
de Municipis, la festa del batre, la celebració del tricentenari
a la vila, la presència del regidor Josep Arisa a l’acte a Girona sota el lema “l’Hora de Decidir”, l’Estelada al balcó de la
Casa de la vila, l’autorització temporal per utilitzar l’espai “La
Pista” com a pati de l’escola Sagrats Cors, la cessió de carpes de la Diputació i les barreres arquitectòniques del municipi.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

Novembre 2014

4. APROVAR, SI ESCAU, LES FESTES LOCALS PER A
L’ANY 2015
El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya sol·licita que l’Ajuntament comuniqui les festes locals del municipi per a l’any 2015. L'Ajuntament en Ple, per
unanimitat, va adoptar els acords següents: Que les festes
locals del municipi per a l’any 2015 siguin els dies 1 de setembre i 31 de desembre.

DECRET NÚMERO 2014/107
Atesa la Resolució EMO/269/2013, de 24 d’octubre, de modificació de l’Ordre EMO/314/2012, de 8 d’octubre, per la qual
s’estableixen les bases reguladores dels ajuts destinats al
Programa de suport als territoris amb majors necessitats de
reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris, convocatòria per a l’any 2013. Segons la disponibilitat de Josep
Baucells Miralpeix, Juan Antonio Pérez Sanjuan i Inmaculada
Villanueva Gómez per portar a terme el servei. RESOLC:
Primer. Que es contracti, amb caràcter d’urgència, mitjançant
contracte laboral temporal a temps parcial [...] per portar al
terme el servei de recuperació de l’entorn de la Cira.
Segon. El contracte és per a la realització de serveis determinats i durarà del 30 de juny de 2014 fins el 29 de desembre
de 2014. L’horari de treball serà de 26,25 hores setmanals
prestades de dilluns a divendres i la retribució de 859, 92 euros mensuals bruts. El salari es distribueix en els conceptes:
salari base més part proporcional de les pagues extres. [...]

El Portal de Centelles

Mitjançant un anunci de l'Alcaldia, exposat als taulers d'edictes de l'Ajuntament, del Jutjat de pau de Centelles i del Jutjat
Degà de Vic i publicat en el Butlletí oficial de la província del
dia 23 de maig de 2014, es va obrir un termini de 20 dies
perquè les persones que estiguessin interessades i reunissin
les condicions legals, sol·licitessin mitjançant un escrit dirigit
a l'Alcaldia ser designats per al càrrec de Jutge de pau titular, havent-se registrat durant el termini concedit a l'efecte
l'entrada de la sol·licitud de Josep Roma Viñets en data 30
de maig de 2014.
El candidat declara en el seu escrit que no està incurs en cap
tipus d'incapacitat o d'incompatibilitat, i aquesta corporació
considera que la persona que ho sol·licita és digna de la màxima consideració i té la capacitat idònia per al desenvolupament del càrrec.
D’acord amb els articles 22.2 p) del la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'article 101.2 de
la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder judicial, i els
articles 4, 6 i concordants del Reglament 3/1995, de 7 de
juny, dels Jutges de pau.
Atès el dictamen de la Comissió informativa de l’Àrea de
Gestió i Serveis generals de data 8 de juliol de 2014. L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, va adoptar els acords següents:
Primer. Designar a Josep Roma Viñets, per al càrrec de Jutge de pau titular de Centelles.
Segon. Elevar la proposta de nomenament a la Sala de govern del Tribunal Superior de Justícia per la via reglamentària del Jutjat degà del partit judicial al que pertany aquest
municipi, acompanyada de la certificació comprensiva dels
extrems que es determinen en l'article 7.2 del Reglament
abans esmentat.
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Planificació
de la recerca de feina

Quines tasques haig de realitzar?
El procés de recerca de feina implica acció, per això t’anirà bé
aturar-te un moment i pensar què necessites fer per trobar la feina que busques. És bo que et prenguis aquest procés com una
feina en sí mateixa; això significa que li has de dedicar temps i
que has de tenir ben clares les tasques que hauràs d’anar fent i
els resultats que vols aconseguir.
Per tant, el primer pas per a planificar-te és definir les accions
i tasques. Et pots fer algunes preguntes: On vull enviar el meu
currículum? Tinc les adreces de les empreses? Disposo de la
carta de presentació i del CV? Està ajustat a les empreses on
vull enviar-lo? On i com buscaré ofertes de feina que m’interessin? He practicat prou l’entrevista de selecció? etc.
Aquest tipus de preguntes t’ajudaran a definir les accions,
tasques, gestions etc. que has d’anar realitzant durant el procés
de recerca de feina.

Quines eines em fan falta?
Per començar la recerca de feina has de tenir clar què necessitaràs. Quan defineixis les accions i tasques has de preveure
de quins recursos i materials disposes, i en alguna ocasió pot
passar que generar algun d’aquests materials (per exemple un
llistat d’empreses) sigui una acció en sí mateixa.
En tot cas disposar del màxim de recursos i materials un cop
et posis a cercar feina et facilitarà el procés de treball. Per això
és important preveure i llistar els recursos que necessites per a
realitzar les accions que t’hagis plantejat.

El Portal de Centelles
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SIDA. CUIDA’T
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Biblioteca Municipal La Cooperativa

LA BIBLIOTECA A INTERNET: OBERTA 365 DIES A L’ANY, LES 24 HORES

DEL DIA

Des de fa un temps, la Biblioteca “La Cooperativa” és present a Internet. Actual-

ment, la hi podeu trobar des dels següents enllaços:

• bibliotecadecentelles.blogspot.com: web de la Biblioteca, des d’on podeu consultar

les novetats, l’horari, l’agenda; renovar els documents que teniu en préstec o cercar
aquells que us interessin al Catàleg Col·lectiu.

• elblocdelscentellons.blogspot.com: bloc destinat als infants i joves de la Biblioteca,

on aquests poden trobar recomanacions de llibres, notícies, enquestes, guies de lectura, etc.

Alguns dels recursos i materials que actualment són necessaris per a cercar feina són:
 Ordinador amb connexió a Internet, impressora
 Adreça de correu electrònic i Telèfon de contacte
 Llista d’empreses del territori
 Diaris i revistes especialitzades
 Contactes personals
 Currículum vitae i carta de presentació

Quant de temps li puc dedicar?
Altra vegada torna a ser important gestionar bé els diversos
temps que es posen en joc: l’encaix entre el temps de què disposes, el temps que necessites i el temps que ve marcat pels
terminis d’algunes accions.
D’entrada és important tenir en compte que el temps que es
dedica a la recerca de feina no és un temps perdut, sinó un
temps invertit en unes accions que et vas plantejant realitzar
amb la finalitat d’incorporar-te al mercat de treball. Per això has
de tenir en compte que com a mínim, has de dedicar a la recerca de feina 2 hores al dia de dilluns a divendres, preferiblement
al matí.
Per a més informació:
Servei de Promoció Econòmica i Ocupació
C/ Nou, 11 08540 Centelles
Telèfon: 93 881 12 57 - Fax: 93 881 20 94
Correu electrònic: osonasud.altcongost@diba.es

Punt Jove
El PIPA

Més informació: El PIPA
C/Jesús, 25
Tel: 93 881 23 23
www.pij.centelles@diba.cat
centelles.cat/elpipa
facebook i twitter
Horari: de dilluns a dijous de 5h a 8h i
divendres de 10h a 13h i de 5h a 7h

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

• demusicaicinema.blogspot.com: bloc que us permet conèixer les últimes novetats

sobre música i cinema arribades a la Biblioteca i on trobareu informació sobre festivals,
concerts, premis i molts altres temes relacionats amb aquestes dues arts.

• ildefonscerda.blogspot.com: bloc sobre l’il·lustre centellenc Ildefons Cerdà; es trac-

ta d’un recull de recursos realitzat per a commemorar el 150è aniversari de l’aprovació
del Pla Cerdà.

• bibliotecavirtual.diba.cat/inici: nou portal web de la Xarxa de Biblioteques Munici-

pals de la Diputació de Barcelona.
• I, a més:

Biblioteca de Centelles

bcentelleslc

