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Pavimentat el camí de la Font Calenta
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S’han pavimentat amb aglomerat asfàltic gairebé 500 metres del
camí de la Font Calenta, des de la carretera de Sant Feliu de Codines
fins al pas elevat sobre el torrent de la Cira, i s’ha aprofitat l’obra
per reconduir les aigües pluvials de la zona perquè no malmetin el
camí.   
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A les 7 de la tarda, i sota la presidència de l’alcal-
de, Miquel Arisa Coma, es reuneix l’Ajuntament en Ple per fer la sessió ex-
traordinària. Excusen l’assistència Pere Mulero Escobar i Cristina Ramos
Capdevila. El president declara oberta vàlidament la sessió i s’aproven les
actes anteriors.
1. APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A
L’ASSOCIACIÓ DEL SECTOR CATALÀ DE LES XEMENEIES,
INSERIBLES PER A XEMENEIES I BARBACOES, INNOFOC
Atesa l’Acta fundacional de l’Associació del sector català de les xemeneies,
inseribles per a xemeneies i barbacoes, Innofoc. Atès que el president de la
Junta directiva de l’Associació és Miquel Arisa Coma, en qualitat de soci
fundador. Atès que l’Associació té com a objectiu fonamental promoure i
contribuir a la competitivitat del sector català de les xemeneies per poder
afrontar favorablement la globalització, mitjançant l’impuls i la innovació
de les empreses associades. Atès el dictamen de la Comissió Informativa
d’Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme, Participació ciutadana, Infor-
mació i atenció al ciutadà de 18 de maig de 2009. L’Ajuntament en Ple, per
majoria de més de dos terços, va adoptar: Primer. Aprovar l’adhesió de
l’Ajuntament a l’Associació del sector català de les xemeneies, inseribles
per a xemeneies i barbacoes, Innofoc. Segon. Facultar l’alcalde per a la sig-
natura de tota la documentació que sigui necessària. Tercer. Comunicar
l’acord a les empreses associades per al seu coneixement i als efectes que
calgui.
2. APROVAR, SI S’ESCAU, INICIALMENT LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR XII DEL C/ D’AI-
GUAFREDA DEL POLÍGON INDUSTRIAL LA GAVARRA
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 28-12-2006, va aprovar el
Conveni de col·laboració per al desenvolupament urbanístic del sector XII
del carrer d’Aiguafreda - industrial la Gavarra. La Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona, el 27-3-2008, va aprovar definitivament la Mo-
dificació puntual del Pla general d’ordenació municipal del sector esmentat
i el 4-11-2008 va donar conformitat al Text refós i va ordenar la publicació
al DOGC núm. 5310, de 3-2-2009. Segons la sol·licitud presentada per l’ar-
quitecte Josep Puig Sió, en representació de Ponsirenas - Puig i Associats,
SLP, on demana a la corporació que tramiti l’aprovació de la modificació
puntual del Pla parcial del s. XII del carrer d’Aiguafreda - industrial la Ga-
varra. La modificació puntual del Pla parcial que es proposa consisteix en
disminuir el sòl privat destinat a l’ús industrial per augmentar el sòl destinat
a ús residencial i a zones verdes i equipaments. L’Ajuntament en Ple, per
majoria de més de dos terços, va adoptar: Primer. Aprovar inicialment la
modificació puntual del Pla parcial del s. XII, del c/ d’Aiguafreda - indus-
trial la Gavarra que consisteix a disminuir el sòl privat destinat a l’ús indus-

trial per augmentar el sòl destinat a ús residencial i a zones verdes i
equipaments.
Segon. La modificació puntual del Pla parcial proposada no afecta
cap dels municipis que limiten amb Centelles, per la qual cosa no cal
donar-los audiència, però sí que s’ha de requerir un informe als orga-
nismes: Agència Catalana de l’Aigua. ADIF. Departament de Medi
Ambient i Habitatge. Direcció General de Promoció de l’Habitatge,
Servei de Planificació de l’Habitatge i Sòl Residencial.
Tercer. A efectes de calcular la cessió per aprofitament, caldrà tenir,
inevitablement, en compte les cessions ja realitzades en relació amb
l’aprofitament total de l’àmbit, en funció de l’aprofitament inicial i en
sorgirà resultant de l’operació urbanística que es durà a terme mit-
jançant el desenvolupament i l’execució d’aquest instrument de pla-
nejament. La cessió del 10% de l’aprofitament es va materialitzar en
les finques adjudicades 8, 9 i 11 de tipologia industrial aïllada tipus A
i la finca núm. 15 amb qualificació de residencial plurifamiliar HP0
PB+2.
Quart. El Projecte d’urbanització haurà de concretar la forma de la
cruïlla dels carrers d’Aiguafreda i del pont de les Bruixes, que con-
necta tots els diferents sectors. Aquesta modificació de planejament
afecta parcel·les amb aprofitament i verd públic. L’operació jurídica

complementària ho haurà de concretar. Cinquè. Que s’exposi al públic
l’acord durant el termini d’un mes mitjançant anunci al BOP, al DOGC, en
un dels diaris de major difusió de la província i al tauler d’edictes de
l’Ajuntament, per tal que les persones interessades puguin examinar-lo i
formular les oportunes al·legacions o reclamacions Sisè. Notificar aquest
acord a les persones interessades per al seu coneixement i als efectes que
calgui.
3. APROVAR, SI ESCAU, LA PERMUTA D’UNA PORCIÓ DE TE-
RRENY, EN CONCRET 130 m2 DE L’EMPRESA GMF GLOBAL
TRADING 2005, SL
L’empresa GMF Global Trading 2005, SL, ha sol·licitat a l’Ajuntament la
permuta d’una porció de terreny, en concret 130 m2 que prèviament es se-
gregaran de la finca que té les dades registrals: 
“Urbana. Edifici industrial, a la ronda de la Font Grossa, parc. 28, de Cente-
lles, degudament distribuït, que es desenvolupa a dos nivells, intercomuni-
cats entre si per escala interior; la planta baixa té una superfície construïda
de 936,20 m2 i útils de 893,00 m2 i el nivell més alt, té una superfície total
construïda de 202,10 m2 i útils de 186,08 m2; l’edifici industrial ocupa una
superfície de 1439 m2 que limita, entrant pel vial B, a la dreta amb la finca
adjudicada núm. 27; al fons amb zona verda (ZV1); a l’esquerra amb zona
destinada a equipament i enfront amb vial B”. Està  inscrita al Registre de
la Propietat núm. 1 de Vic, al volum 1953, llibre 109, foli 154, finca 5195
de Centelles.
La porció de terreny del qual se sol·licita la permuta com a conseqüència de
la llicència d’obres núm. 127/2005 és de 130 m2 que prèviament es segrega-
ran de la finca propietat de l’Ajuntament que té les dades registrals: 
“Finca de forma triangular, de superfície vuit mil set-cents quaranta-sis m2,
que afronta pel nord-oest amb zona verda, ZV1 i amb la finca adjudicada
núm. 28; pel  nord-est amb la zona de protecció de serveis tècnics; pel sud
amb el vial B o anella viària. USO2 finca destinada a equipament.” Està
inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Vic, al vol. 1957, llibre
110, foli 13, finca 5224 de Centelles.
S’ha instruït l’expedient oportú en el qual s’ha acreditat la qualificació pa-
trimonial del bé municipal i la conveniència de la permuta proposada, atès
que el fa més idoni per al servei públic d’equipaments. S’ha realitzat la ta-
xació pericial d’aquests immobles, segons la qual no caldrà una compensa-
ció econòmica, ja que no es produeix diferència de valors amb el bé objecte
de permuta. Atès que el bé de l’Ajuntament qualificat de patrimonial es va-
lora en 13.650,00 Û i que el terreny que pretén adquirir es valora en
13.650,00 Û, per la qual cosa no hi ha diferència de valors i per tant està
dins els límits legals exigibles. Atès que els recursos ordinaris del pressu-
post consolidat de la corporació pugen a 7.394.531,00 Û, per la qual cosa el
valor dels béns no arriba al 25% d’aquesta xifra i no cal l’autorització prè-
via del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Genera-
litat. L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, va adoptar:
Primer. Alienar, mitjançant permuta a l’empresa GMF Global Trading
2005, SL, una porció de terreny de 130 m2 que prèviament se segregaran de
la finca de l’Ajuntament abans esmentada. Es permuta per una porció de te-
rreny de 130 m2 que es segregaran de la finca esmentada.
Segon. De l’expedient instruït abans d’adoptar l’acord resolutori es donarà
compte al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Ge-
neralitat en compliment de  l’art. 109 del Reglament de béns. Si en quinze
dies, comptadors a partir de la recepció de la comunicació de l’acord, l’es-
mentat Departament de la Generalitat no fa cap requeriment a l’Ajuntament
es prosseguiran les actuacions i s’adoptarà l’acord en el qual es facultarà
l’alcalde perquè en representació de l’Ajuntament subscrigui l’escriptura
pública d’alineació mitjançant permuta.
Tercer. Facultar l’alcalde per signar en representació de l’Ajuntament tots
els documents que facin falta per executar l’acord anterior.
Quart. Disposar que el bé immoble adquirit per l’Ajuntament en virtut de la
permuta resti a efecte del servei públic d’equipament, s’inscrigui al Regis-
tre de la Propietat i s’incorpori a l’inventari de béns municipal vigent i, si-

Resum de l’acta de la sessió extraordinària 
de 28 de maig de 2009 
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multàniament, es doni de baixa l’immoble alienat.
Cinquè. Autoritzar les segregacions dels terrenys objecte de la permuta.
Sisè. Notificar aquests acords a l’empresa GMF Global Trading 2005, SL i
requerir-la que comparegui davant el notari que li sigui assignat per atorgar
l’escriptura pública amb l’aportació al mateix temps del títol de propietat i
lliurar la possessió del bé a l’Ajuntament.
Setè. Condicionar la permuta dels béns descrits al compliment de les obli-
gacions establertes en la llicència d’obres 127/2005 per part de l’empresa
interessada, en concret les obres d’urbanització.
Vuitè. Les despeses d’escripturar la permuta i del Registre de la Propietat
aniran a càrrec de l’empresa interessada.
4. APROVAR, SI S’ESCAU, EL PLEC DE CLÀUSULES ECONO-
MICOADMINISTRATIVES PARTICULARS, DEL PROJECTE DE
GESTIÓ I EL REGLAMENT PER A LA CONTRACTACIÓ MIT-
JANÇANT CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE LA PIS-
CINA MUNICIPAL 
Atès el Projecte de gestió (explotació) del servei públic de la piscina cober-
ta elaborat per la regidora Margarida Prat Creus, regidora d’Esports - Àrea
de la piscina municipal.
Segons l’informe de Secretaria i d’Intervenció d’11-5-2009. Atès el dicta-
men de la Comissió Informativa d’Hisenda, Promoció Econòmica i Turis-
me, Participació ciutadana, Informació i atenció al ciutadà de 25 de maig
de 2009. L’equip de govern en el dictamen proposa aprovar:
- El Projecte de gestió  i d’explotació
- El Plec de clàusules economicoadministratives que ha de regir el procedi-
ment obert.
- El Reglament del servei.
El Projecte de gestió i d’explotació parteix d’un estudi previ de la Diputa-
ció que va aprovar l’Ajuntament i a partir del qual s’ha elaborat un Projecte
que preveu que els serveis públics que prestarà la corporació es gestioni de
forma indirecta i a través de la concessió. Assenyala que Centelles exerceix
d’una certa capitalitat sobre les poblacions del voltant (Balenyà amb 3421
habitants, Sant Martí de Centelles amb 898 habitants i Aiguafreda amb
2308 habitats). Aquestes poblacions integren la primera àrea d’influència
pel que fa a les comunicacions com a les distàncies. La segona àrea d’in-
fluència està integrada per: Tona amb 7030 habitants. Seva amb 2956 habi-
tants. Collsuspina amb 306 habitants. St. Quirze Safaja amb 543 habitants.
Sobre una població total de 23.955 habitants. Després de l’estudi financer
de la instal·lació podem deduir que amb una previsió inicial de 1000 abo-
nats i amb una quota mitjana d’abonament de 38Û (individual 35 Û/men-
suals) el cost d’explotació surt positiu. Pel que fa al servei, s’estructurarà:
Servei Principal. La piscina coberta és el servei principal o nuclear de la
instal·lació, al voltant del qual s’articulen la resta de serveis. La piscina ofe-
reix els vasos principal i complementari i la zona d’aigües annexa en la ma-
teixa zona de platges.
Serveis complementaris. Les persones usuàries de la instal·lació, a més de
fer ús del servei de la piscina coberta, podran fer ús també dels serveis
complementaris que s’articularan al voltant de la piscina coberta:
-Activitats físiques aquàtiques: prevenció. (Ampliació d’oferta)
-Activitat aquàtica terapèutica. (Innovació)
-Activitat física en sec: Terapèutica: programes de promoció de la salut.
(Innovació). Activitats dirigides per a grans grups i per a grups reduïts.
- Assessorament físic. (Innovació).
Servei imprescindible. A la porta d’entrada de les persones usuàries al ser-
vei principal i complementaris hi haurà sempre el servei d’Atenció i d’In-
formació.
Serveis de suport. Per a uns serveis principal i complementaris en les mi-
llors condicions possibles, els serveis de suport de manteniment i de neteja
mantindran la instal·lació en perfectes condicions.
Servei derivat. Les persones usuàries de la instal·lació, esportistes i no es-
portistes, també podran fer ús del servei de venda automàtica.
Algunes de les consideracions a les quals ja s’ha referit consten reflectides
en el Plec de clàusules economicoadministratives que regulen el servei; i
destaca:
- L’empresa concessionària finançarà les obres (incloses a l’annex núm. 1

del Plec) per un im-
port de 477.308,00 euros, IVA inclòs, i també subministrarà els equipa-
ments que es descriuen a l’annex núm. II del Plec per valor 522.692,00 eu-
ros.
- La concessió tindrà una durada de vint anys, amb la possibilitat de dues
pròrrogues de cinc anys cadascuna.
- La tarifa mitjana màxima d’abonament serà de 39 Û mensuals (individual
37 Û mensuals) durant el primer any de servei i que es podrà millorar a la
baixa.
- L’Ajuntament participarà d’un 30% dels beneficis d’explotació, deduïts
els impostos.
- La piscina coberta s’obrirà tot l’any. L’horari serà de les 7 h. fins les 22 h.
ininterrompudament de dilluns a divendres; de les 10 h. a les 19 h. els dis-
sabtes i de les 10 h. a les 14 h. els diumenges.
- L’Ajuntament es farà càrrec únicament dels costos d’aigua, de llum i de
gas del servei, sempre que sigui deficitari, segons el compte d’explotació.
En el moment que el servei generi beneficis, els costos esmentats aniran a
càrrec de l’empresa concessionària.
Cal destacar l’art. 12 del Plec de clàusules economicoadministratives, Rela-
cions amb els/les usuaris/àries, el qual vincula a l’empresa concessionària i
a les persones usuàries del servei al compliment del Reglament; i l’art. 36
del Reglament de serveis en el qual s’estipula que qualsevol modificació
del text es farà de mutu acord entre l’Ajuntament, la persona encarregada i
el Club Natació  Centelles. Pel que fa al Projecte de promoció de l’exercici
físic i la salut entre la població destaca la importància de l’apartat de Pro-
grames preventius i terapèutics, que es divideix en diversos apartats.
L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, va adoptar:
Primer. Aprovar el Projecte de gestió (explotació) del servei públic de la
piscina coberta i el Reglament regulador per a la seva utilització el qual de-
termina el seu règim jurídic bàsic i disposar la gestió mitjançant concessió
administrativa, d’acord amb el Plec de clàusules economicoadministratives
que ha de regir el procediment obert per a l’adjudicació. Segon. Aprovar
l’expedient de contractació i disposar l’obertura del procediment obert per
a l’adjudicació de la concessió del servei públic de la piscina municipal
d’acord amb el Plec de clàusules economicoadministratives aprovat en
aquesta resolució, la qual es considera part integrant del contracte.
5. RATIFICACIÓ DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚMEROS
114, 124 I 131 DE L’ANY 2009
L’alcalde assenyala al secretari que llegeixi el Decret núm. 114 de l’any
2009, cosa que fa tot seguit:
“DECRET NÚM. 114/2009. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut, sobre la
base de l’estudi bàsic de les obres denominades Projecte d’urbanització del
carrer de Sant Joan. El Ple, per majoria de mes de dos terços, el ratifica en
la seva integritat.
“DECRET NÚM. 124/2009. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut, sobre
la base de l’estudi bàsic de les obres denominades Projecte de millora
d’espais públics urbans, fase A. L’Ajuntament en Ple, per majoria de
mes de dos terços, el ratifica en la seva integritat.
“DECRET NÚM. 131/2009. Aprovar el Projecte d’intervenció inte-
gral del nucli antic de Centelles. Aprovar la sol·licitud d’ajuts per un
import total de 4.360.200,00 Û dins la convocatòria 2009 de millora de
barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial. Expo-
sar el Projecte al públic mitjançant anunci al BOP, al DOGC i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament durant 30 dies hàbils als efectes que es pu-
guin examinar i formular les oportunes al·legacions. En el cas que no es
presentin al·legacions durant s’entendrà definitivament elevat l’acord
corresponent a l’aprovació inicial. Facultar a l’alcalde per a la signatu-
ra de tota la documentació que sigui necessària. Notificar la part dispo-
sitiva de l’acord al Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques de la Generalitat perquè en tingui coneixement i als efectes que
calgui. Ratificar l’acord en la propera sessió del Ple de l’Ajuntament
que es faci.”
L’Ajuntament en Ple, per majoria de mes de dos terços, el ratifica en
la seva integritat.
S’aixeca la sessió a les vuit del vespre. 
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Un cop passat l’estiu tor-
nem a arrencar les Jornades
de Qualitat Empresarial, or-
ganitzades pel Servei de
Promoció Econòmica i
Ocupació d’Osona Sud –
Alt Congost i la Fundació
Privada Osona Formació i
Desenvolupament. 

Les jornades, com sem-
pre, són gratuïtes i adreça-
des a emprenedors i empre-
ses, comerciants i autònoms
del territori, tant empresaris
com directius i treballadors.
Val a dir que en totes les
edicions anteriors hem
comptat amb l’assistència
de nombrós públic de la
resta de la comarca. Les
Jornades, aquesta vegada,
consistiran en accions for-
matives específiques per
emprenedors i sectors con-
crets. 

CONEIXES LA WEB
DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA?

T’aconsellem visitar-la. 
www.osonasudaltcongost.org
El Servei de Promoció

Econòmica i Ocupació
Osona Sud - Alt Con-
gost dóna assessora-
ment en la creació i
consolidació a les em-

preses dels municipis de:
Aiguafreda, Balenyà, Cen-
telles, el Brull, Folgueroles,
Malla, Muntanyola, Sant
Martí de Centelles, Santa
Eulàlia de Riuprimer, Seva,
Taradell, Tona i Viladrau. 

Pots visitar la pàgina web
del servei, http://www.oso-
nasudaltcongost.org, en
què podreu consultar les da-
rreres novetats en ajuts, així
com els darrers convenis
empresarials, propostes for-
matives, novetats en noves
tecnologies , etc.

Vols treballar?
Si estàs interessat/ada a

treballar o busques personal
per treballar et pots dirigir
al Servei d’Inserció Labo-
ral.

ON SOM?
Servei de Promoció

Econòmica i Ocupació
Osona Sud- Alt Congost

C/ Nou, 11  
08540 Centelles

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

Horari d’atenció 
al públic:

De dilluns a divendres :
matins de 9.00 a 14.00 h.

Dilluns i dijous:  tardes
de 16.30 a 19.00 h. 

e-mail: osonasud.altcon-
gost@diba.cat

www.osonasudaltcongost.org

JAWS: ACCÉS A INTERNET PER A DEFICIENTS
VISUALS

Aquesta Biblioteca, com algunes altres de la Xarxa de Bi-
blioteques Municipals de la Diputació de Barcelona, disposa
d’un ordinador accessible per a deficients visuals, el qual té
instal·lat un programari de navegació per Internet que permet
a les persones amb problemes de visió poder navegar de for-
ma guiada.

El JAWS és un lector de pantalla desenvolupat per a per-
sones cegues, amb visió reduïda o sordocegues. Aquest lector

permet accedir als continguts d’un ordinador per mitjà de la
veu i/o de l’alfabet Braille. Per a la versió parlada, s’utilitzen
habitualment programes sintetitzadors de veu, mentre que la
sortida en braille es realitza a través de terminals que generen
aquest codi.

Trobareu més informació sobre aquest tema al web de la
Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barce-
lona:

www.diba.es/biblioteques/guia/serveis/llistaserveis.asp?se
rvei=1

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
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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OFERTA FORMATIVA
2009-2010. Al PIPA trobaràs tota l’oferta de cursos i cursets de la
comarca i rodalies
3 Idiomes
3 Monitors i directors de lleure 
3 Preparació de la prova d’accés a altres estudis: als Cicles For-
matius de Grau Mitjà i Superior, a la universitat per a majors de
25 anys...
3 Obtenció del Graduat en Educació Secundària (GES)
3 Formació ocupacional
3 Preparació d’oposicions 
3 Teatre i dansa 
3 I tots els cursos i cursets que et puguin interessar
A més a més:

Arriba la tardor, i amb la tardor... les sortides a la natura. Al PIPA
trobaràs tota la informació que necessites sobre excursionisme,
rutes a peu i en BTT, calendari de caminades,etc.
Comença el curs de l’Escola Municipal d’Educació Artística!

- Cada divendres de 17:15 a 18:45
- Reunió informativa: 2 d’octubre
-  Informació i inscripcions al PIPA

Vols estar al dia del que fem des de l’assemblea jove? Agrega’t a:
http://groups.google.es/group/assamblea-joves-centelles
Facebook, grup Assemblea de joves (Centelles)

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 

EXCURSIONISME

ESCOLA MUNICIPAL D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA

ASSEMBLEA JOVE

l Borsa de pisos i de transport. Vols compartir el cotxe per
anar a la universitat? Estàs en un pis d'estudiants i us falta com-
pany de pis?... Inscriu-te a la borsa 
l Borsa de cangurs i de professors de classes particulars. Fei-
na compatible amb els estudis
l Informació de Beques, Residències d'estudiants, etc.
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