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Millores informàtiques per agilitar tràmits a l’Ajuntament
En el marc de les noves tecnologies de la informació, TIC,
l’Ajuntament de Centelles està adaptant tots els procediments
reglats per tal de gestionar-los a través d’un sistema informàtic
i així agilitar al màxim els tràmits. L’empresa Absis ha estat
l’encarregada d’implantar un gestor que inclou els expedients
d’obres, els d’activitats, els registres, els decrets, les actes de
les juntes de Govern i les dels plens.

La propera fase serà implantar la Bústia de la ciutadania,
que permetrà que cada persona pugui gestionar de forma telemàtica les sol·licituds com les d’obres, d’activitats... La integració de les TIC a l’Ajuntament permetrà agilitar els tràmits i
consultar-ne l’estat via web. Les persones que disposin de certificat digital podran fer-ho durant les 24 hores del dia els 365
dies a l’any.

El Portal de Centelles
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Octubre 2011

CAMINADA POPULAR
16 d’octubre de 2011
l MERCAT ANTICRISI
23 d’octubre de 2011
l 4A FIRA DE LA TOFONA
17 - 18 de desembre de 2011
l FESTA DEL PI
30 de desembre de 2011
l CAU DE BRUIXES
4 i 5 de febrer de 2012
l CARNESTOLTES
11 de febrer de 2012
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Resum de l’acta de la sessió extraordinària
de 13 de juliol de 2011

El Portal de Centelles

Octubre 2011

A les 10 del vespre, després de l’oportuna convocatòria prèvia
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
extraordinària de primera convocatòria. Hi assisteixen els regidors i el secretari que subscriu. Excusa l’assistència Sònia Higueruelo Demasón. El president 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.

2

1. APROVAR, SI ESCAU, LA SOL·LICITUD DE CANVI DE
DESTÍ D’UN CRÈDIT DE CAIXA DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, PER IMPORT DE 115.394,24 EUROS, PER
FINANÇAR L’ACTUACIÓ DE LA COMPRA DELS TERRENYS DEL PALAU DELS COMTES I DESTINAR-LOS A
L’ACTUACIÓ DE LES OBRES DE CIMENTACIÓ DELS MÒDULS PREFABRICATS PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA
ESCOLA AL C/ DELS HOSTALETS
La Junta de Govern Local, en sessió extraordinària de 18 de
novembre de 2010, va acceptar un crèdit de caixa de la Diputació de Barcelona, per import de 115.394,24 euros, per finançar l’IVA no meritat de la compravenda dels terrenys del
Palau dels Comtes i es va formalitzar mitjançant un conveni de
data 15 de desembre de 2010. Atès que l’IVA reclamat per Hisenda ha estat recorregut per la part venedora dels terrenys
esmentats. Atès, que no obstant, la corporació va entendre i
entén que no tots els terrenys objecte de la compravenda estan subjectes a IVA, ja que part d’aquests tenen la qualificació
de vials i zones verdes. La corporació creu necessari de sol·licitar un canvi de destí de l’ajut de caixa referit i destinar-lo a
l’actuació de les obres de cimentació dels mòduls prefabricats
per a la instal·lació d’una escola al carrer dels Hostalets, atesa
la urgència i la utilitat pública de les obres.
Atès el dictamen de l’Àrea de Gestió i Serveis generals de data 7 de juliol de 2011. L'Ajuntament en Ple, per majoria de més
de dos terços, la qual cosa suposa onze vots favorables i una
abstenció (Esquerra-AM) dels membres que formen la corporació municipal, va adoptar els acords següents:
Primer. Sol·licitar a l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de la
Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona que deixi sense
efecte l’ajut de caixa formalitzat per conveni, el dia 15 de desembre de 2010, per import de 115.394,24 euros, per finançar
l’IVA no meritat de l’actuació de la compra dels terrenys del
Palau dels Comtes i destinar-lo a l’actuació de les obres de cimentació dels mòduls prefabricats per a la instal·lació d’una
escola al carrer dels Hostalets.
Segon. Comunicar l’acord a l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona per al
seu coneixement i als efectes que calgui.
2. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT NÚMERO 2/2011
L'execució del Pressupost municipal comporta l’obligació
d’adaptar-lo a les necessitats quant a l’obtenció del crèdit suficient per subvenir la despesa en cada moment.
Atès que de l’aprovació de la liquidació del Pressupost general de l’exercici de 2010 es disposa de crèdit incorporable mitjançant romanent de Tresoreria.
Atès que és necessari portar a terme obres d’inversions i tam-

bé fer un suplement, i en el seu cas habilitació de crèdit extraordinari, de diverses partides de despeses dels capítols 1, 2, 4
i 6, per tal de fer front a despeses que s’han de realitzar durant
aquest any.
Atesa la Memòria justificativa, de data 8 de juliol de 2011.
Segons l’informe de la interventora, de data 8 de juliol de
2011.
L'Ajuntament en Ple, per majoria de dos terços, la qual cosa
suposa vuit vots favorables i dos vots en contra (CiU) i dues
abstencions (APC-EPM i Esquerra-AM)dels membres que formen la corporació municipal, va adoptar els acords següents:
Primer. Aprovar la segona modificació de crèdit en el Pressupost General vigent, en els termes següents:
1. Procedència dels fons
Romanent de Tresoreria que resulta de la liquidació del Pressupost general de l’exercici de 2010. 245.709,66 euros i Baixes per anul·lació: 115.394,24 euros
2.
Crèdit que es suplementa:
Cap. Denominació
1
Despeses de personal
2
Despeses en béns corrents i serveis
4
Transferències corrents
6
Inversions reals

Import
5.700,00
331.900,00
2.503,90
21.000,00

3. Detall de l’estat final de les partides afectades per la modificació proposada:
Partida
15500 21000
16101

21000

16200

22700

16201

22700

16400

60900

16900

13100

23100

13100

23100

22699

23104

22699

32100

21200

32100

22103

32100

22700

32101

22103

32101
33001
33100

22700
22609
46600

Títol
Import
Reparació i manteniment
vies públiques
156.000,00
Reparació i manteniment
clavegueram
4.000,00
Treballs neteja. Recollida
escombraries i neteja viària
568.000,00
Treballs altres empreses
nous serveis de neteja
61.630,00
Construcció de nínxols
al cementiri municipal
40.605,76
Retribucions bàsiques
personal laboral temporal. Pipa 32.760,64
Retribucions bàsiques personal
laboral tempora. Acció social 100.273,72
Altres despeses.
Llar dels avis
23.500,00
Altres despeses.
Dinamització de la gent gran
6.000,00
Reparació i manteniment
escoles CEIP (2)
65.000,00
Combustibles i carburants,
escoles CEIP
60.500,00
Serveis de neteja escoles
municipals
64.500,00
Subministrament combustibles
i carburants escoles bressol
16.000,00
Serveis de neteja escola bressol18.000,00
Exposicions i documentació
12.000,00
Aportació a la Fundació Privada
Osona F. i Desenvolupament
47.503,90
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33400

22103

33401

22700

42500

62200

92000

21200

15500

68900

92000

21500

92000

22000

92000

22103

92000
92000

22104
22110

92000

22200

92000

22706

Repar. i manteniment biblioteca
5.000,00
Reparació i manteniment
casal Francesc Macià
35.265,00
Combustibles i carburants,
cultura
11.400,00
Servei de neteja edificis
culturals, biblioteca
26.000,00
Millora eficiència energètica
centre formació adults
105.000,00
Reparació i manteniment
edificis municipals
100.000,00
Cost IVA compravenda
terrenys Palau Comtal
0,00
Reparació i manteniment
màquines d’oficines
19.500,00
Material no inventariable
oficines municipals
13.500,00
Combustibles i carburants,
serveis municipals
11.600,00
Vestuari personal
3.000,00
Productes de neteja,
edificis municipals
5.700,00
Despeses postals i
telefòniques, edificis municipals 54.500,00
Estudis i treballs tècnics del
Pla de barris
25.000,00

4. Detall de l’estat final dels capítols afectats per la modificació
proposada (estat de despeses)
Capítol Denominació
Euros
1
Despeses de personal
2.149.891,41
2
Despeses en béns corrents i serveis
3.806.786,32
4
Transferències corrents
1.242.584,82
6
Inversions reals
1.904.429,52
9
Passius financers
213.272,48
Segon. Que l’expedient sigui exposat al públic pel termini de
quinze dies, als efectes d’examen i reclamacions.
Tercer. Que en el cas de no presentar-se reclamacions s’entendrà elevat a definitiu l’acord d’aprovació inicial.
3. APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15 REGULADORA DE LA TAXA
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LES ESCOLES
BRESSOL PER AL CURS 2011 - 2012
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix
en els articles del 15 al 19 el procediment per aprovar i modificar les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Verificat que en relació a les taxes per prestació de serveis
públics 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, conforme
al que preveu l’art. 24.2 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març.
Segons els informes jurídic i econòmic, de data 7 de juliol d
2011. Atès el dictamen de l’Àrea de Gestió i Serveis generals
de data 7 de juliol de 2011.
L'Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, la
qual cosa suposa onze vots favorables i una abstenció (Esquerra-AM) dels membres que formen la corporació municipal,

va adoptar els acords:
Primer. Aprovar provisionalment per al curs 2011 - 2012 la
modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa següent: Ordenança fiscal número 15 (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 2011 - 2012.
Tercer. Aprovar l’informe econòmic i limitar l’increment de les
tarifes del servei a la proposta presentada per l’Associació de
pares i mares de les escoles bressol.
Quart. 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 previstos a l’art. 18 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions,
els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Cinquè. Publicar en el BOP els acords definitius que, un cop
transcorregut el període d’exposició pública, calgui adoptar,
així com el text de les ordenances noves i modificades.
Sisè. 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.
4. APROVAR, SI ESCAU, EL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PER INUNDACIONS, INUNCAT
El Ple de l’Ajuntament de Centelles, en sessió ordinària del 24
de febrer de 2011, va aprovar el Conveni a signar entre el
Consell comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Centelles pel suport i la redacció del Pla d’actuació municipal per inundacions,
INUNCAT.
Els serveis tècnics del Consell Comarcal han elaborat el Pla
d’actuació municipal per inundacions, INUNCAT, segons els
models del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el
Conveni signat entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Centelles en data 10 de març de 2011.
Atès el dictamen de l’Àrea de Gestió i Serveis generals de
data 7 de juliol de 2011. L'Ajuntament en Ple, per majoria de
més de dos terços, va adoptar els acords següents:
Primer. Aprovar inicialment el Pla de protecció civil per inundacions, INUNCAT, elaborat pel Consell Comarcal d’Osona.
Segon. Exposar-lo al públic mitjançant anuncis al BOP, al
DOGC i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Centelles, durant el termini de 30 dies hàbils als efectes que es pugui examinar i formular, per part de les persones interessades, les
al·legacions que calgui.
Tercer. En el supòsit que no es presentin al·legacions durant
l’exposició pública, s’entendrà definitivament elevat l’acord
d’aprovació inicial.
Quart. Comunicar l’acord als serveis territorials del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat per a l’homologació del Pla per a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
S’aixeca la sessió a les onze de la nit i signa aquesta acta el
president i el secretari que la certifico.

Octubre 2011
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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
Assessoria d’estudis i professions

MERCAT ANTICRISI A CENTELLES
El Mercat Anticrisi és una variant dels “mercats del trasto”
que s’han celebrat tradicionalment a diferents pobles, també a
Centelles. El canvi consisteix en el plantejament, ja que el
Mercat Anticrisi té l’objectiu principal de proporcionar als venedors ingressos a través de la venda d’objectes encara en bon
estat però que ja no els fan servei i, als compradors, facilitarlos l’adquisició de productes difícils de trobar o, en tot cas, a
preus més baixos que si els han de comprar nous.
Tots tenim andròmines a casa que encara fan servei però
que ja no utilitzem. Normalment els llencem, perquè no sabem
què fer-ne, quan hi ha gent que els necessita i a la qual els
serien útils. Com l’any passat, en comptes de llençar els “trastos”, els podem vendre.
La crisi econòmica fa que totes les iniciatives encaminades
a millorar la vida de les persones, ni que sigui a petita escala,
siguin positives. Després de l’èxit de les dues edicions passades, l’Ajuntament de Centelles està preparant la tercera edició
del Mercat Anticrisi de la vila.
El Mercat Anticrisi tindrà lloc el diumenge 23 d’octubre a
l’Avinguda Rodolf Batlle, de 9 a 14 h. El cost d’inscripció és de
10 € (15 € si es fa el mateix dia) i cal presentar la butlleta i fer
el pagament d’inscripció al Servei de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Centelles (C/ Nou, 11). Per a més informació,
podeu consultar la web municipal www.centelles.cat.

- Aquest curs aprofita per formar-te. Al PIPA
t’orientem perquè puguis escollir l’itinerari formatiu més adequat per tu: Graduat Escolar, preparació de proves d’accés a Formació Professional
i a la universitat, cursos de teatre, d’idiomes, de
monitor/a, de formació ocupacional, preparació
d’oposicions...
- Tallers d’art per a nens/es de primària fins a
2n ESO. Cada divendres a la tarda. Inici del curs
a l’octubre. Obertes les inscripcions
- Curs de gralla. Per aprendre a tocar la gralla i
poder participar en diferents actuacions. Inscripcions obertes
- Beques per a estudiants universitaris i d’altres estudis superiors. Fins al 14
d’octubre. Pots tramitar les sol·licituds on-line al servei de connexió a internet
del PIPA
Borsa de classes particulars
Estàs estudiant a la universitat? Vols donar classes? Al PIPA disposes d’una
borsa per a posar en contacte universitaris amb estudiants que necessiten
classes particulars
Pisos i transport universitari

Ja pots apuntar-te 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...

Octubre 2011

Per a més informació:
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
Correu electrònic:
osonasud.altcongost@diba.es
www.osonasudaltcongost.org

Excursionisme
Si t’agrada fer sortides a la natura, al PIPA et facilitem rutes, plànols, calendaris de caminades... i tota la informació que necessitis.
Assessoria sobre habitatge
Renda Bàsica d’Emancipació: ajut per a joves entre 22 i 30 anys, titulars d’un
contracte de lloguer. Vine a informar-te dels requisits i documentació necessaris.
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Biblioteca Municipal "La Cooperativa"
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WEBS I BLOCS INTERESSANTS [Consulta: 22 setembre
2011]
La xarxa amaga infinitat de recursos útils i curiosos. Enguany us en volem proposar uns quants que poden ser del vostre interès:
√ Biblioteques públiques:
http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/biblioteques
√ Cerques visuals: http://redz.com/home (en anglès)
√ Curiositats:http://www.ifitweremyhome.com/index/ES (en
anglès)

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.

√ Fotografia: http://fotocat.bloks.cat/
√ Imatges lliures de drets: http://www.inmagine.com (en
anglès)
√ Museus: http://www.googleartproject.com/ (en anglès)
√ Música: http://musicaiclicks.com/
√ Viatges: http://www.viatgeaddictes.com
http://www.stay.com (en anglès)
√ Xarxa de blocs temàtics en català: http://estol.cat/
Esperem que us agradin!

