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Informació Municipal 

Canvis i millores al 
carrer de l’Estació

Hem urbanitzat el carrer de l’Estació
amb motiu de la construcció dels habitat-
ges que s’han fet a la zona de la Farinera.

S’ha posat una claveguera al mig del
carrer que substitueix la que passava per
sota les lloses de pedra de la vorera del
costat de les cases; s’han fet noves les
xarxes d’aigua, d’electricitat, alta i baixa
tensió i telefonia i s’ha aprofitat per passar
també la xarxa de fibra òptica que anem
estenent per tot el poble. 

Totes aquestes instal·lacions s’han fet
soterrades i amb els registres correspo-
nents. És un lloc on hi ha roca i  hi passen
les canalitzacions generals d’aigua i de te-
lefonia del poble, cosa que ha fet més difi-
cultosa l’obra i el subsòl de la vorera del
costat de les cases  ha quedat ple d’ins-
tal·lacions.

Tot i així es col·locaran alguns arbres
en una zona concreta per fer més amable
el pas per les voreres que s’han eixamplat
per fer més accessible el recorregut dels
vianants, cosa que ha  comportat fer un
sol sentit de circulació, de pujada, per als
vehicles.   
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Resum de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 5/2013 de l’Ajuntament 17-7- 2013
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Horari: de 22:00 a les 23:10 a la sala de Plens. Assistents: Miquel Arisa Coma, alcalde pre-

sident, els regidors/ores i el secretari. No hi assisteixen: Josep Paré Aregall i Jordi Morera

Ayza. El president obre la sessió i el secretari llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió ante-

rior que s’aprova per majoria de més de dos terços. 

1. APROVAR EL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, EL DE

L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL RESIDÈNCIA ST. GABRIEL, EL DE L’ELECTRA-

DISTRIBUCIÓ CENTELLES, SLU I EL DE L’ELECTRACOMERCIAL CENTELLES, SLU,

EXERCICI 2012. 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 2012 i, exposats al

públic mitjançant anunci al BOP el 10-6-2013, juntament amb els seus justificants i l’informe

de la Comissió Especial de Comptes [...] Examinats aquests documents i resulta que con-

frontats 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 pa-

gaments realitzats, els drets reconeguts nets i la recaptació neta que s’han posat a disposi-

ció 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 Co-

missió estima que els comptes estan justificats. Presentades i llegides per l’òrgan d’adminis-

tració de les societats mercantils Electradistribució Centelles, SLU i Electracomercial Cente-

lles, 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 resul-

tats dels comptes de pèrdues i guanys de la societat mercantil Electracomercial Centelles,

SLU,  de l’exercici de 2012, serà:

Base de repartiment. Pèrdues i guanys  .............................................75.959,67

Distribució: A reserva legals ................................................................. 7.595,97

A reserves voluntàries..........................................................................17.090,93

A dividends............................................................................................51.272,77

Total distribuït ..........................................................  75.959,67

La distribució de resultats dels comptes de pèrdues i guanys de la societat mercantil Elec-

tradistribució Centelles, SLU,  de l’exercici de 2012, serà:

Base de repartiment. Pèrdues i guanys.............................................639.814,80

Distribució: A reserves voluntàries ....................................................159.953,70

A dividends .......................................................................................  479.861,10

Total distribuït ............................................ 639.814,80

Segons els informes favorables dels membres de la Comissió Especial de Comptes. Atès

que no consta en l’expedient que s’hagin presentat reclamacions. D’acord amb la Llei regu-

ladora de les bases del règim local i el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes és

procedent aprovar els comptes esmentats. El Ple amb 8 vots favorables, 2 vots en contra

(CiU i Esquerra-AM) i una abstenció (APC-EPM) va adoptar: Primer. Aprovar el Compte ge-

neral de l’Ajuntament i de l’Organisme autònom local residència Sant Gabriel, exercici 2012,

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 2012,

en la seva integritat. Tercer. En relació als comptes de les societats mercantils Electradistri-

bució Centelles, SLU i Electracomercial Centelles, SLU, facultar al secretari Josep Lluís

Bergés Collado perquè, si fos necessari [...], pugui comparèixer davant notari, i  elevar a pú-

blics 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, MODIFICAR EL CONTINGUT DELS ART. 17, 18, 21, 22, 26,

28, 29, 32 I 33 DEL TEXT REFÓS DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA OSO-

NA FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT. El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària

de 5-12-2012, va aprovar el Text refós dels Estatuts de la Fundació Privada Osona Forma-

ció i Desenvolupament, en compliment de la Llei 7/2012, de 15 de juny, de modificació del

llibre tercer del Codi civil de Catalunya. Vist el requeriment de la Direcció General de Dret i

d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat, amb registre d’entrada a

la Fundació Privada Osona Formació i Desenvolupament núm. 05/13, de 10-4-2013, on es

requereix que s’esmenin les deficiències del Text refós referit. Atès que el Patronat de la

Fundació Privada Osona Formació i Desenvolupament en sessió extraordinària de 5-7-

2013 va aprovar la modificació del contingut dels articles [...]. Atès el dictamen de la Comis-

sió Informativa de l’Àrea de Gestió i Serveis generals. El Ple amb 10 vots favorables i 1 vot

en contra (ERC-AM) va adoptar: Primer. Aprovar modificar el contingut dels art. 17, 18, 21,

22, 26, 28, 29, 32 i 33 del Text refós dels Estatuts de la Fundació Privada Osona Formació i

Desenvolupament, els quals queden redactats d’acord amb l’annex adjunt. Segon. Comuni-

car la part dispositiva dels acords als ajuntaments de Balenyà i Tona com a patrons funda-

dors, perquè adoptin els acords pertinents. Tercer. Sotmetre l’acord a informació pública 30

dies per a l’examen i presentació d’al·legacions. Quart. En el supòsit que no es presentin

al·legacions s’entendrà definitivament elevat l’acord corresponent a l’aprovació inicial. Cin-

què. Que es publiqui la modificació d’aquests Estatuts al BOP i inserir una referència de la

publicació al DOGC. Sisè. Que els acords de modificació del Text refós dels Estatuts de la

Fundació Privada Osona Formació i Desenvolupament siguin elevats a escriptura pública i

posteriorment es continuï el tràmit d’inscripció al Registre de Fundacions. 

3. APROVAR L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES

MUNICIPALS DE SEVA I DE CENTELLES. El 28-5-2013 es va signar l’Acta de les opera-

cions de delimitació entre els termes de Seva i de Centelles, amb la conformitat de les co-

missions dels dos ajuntament i dels tècnics de la Direcció General d’Administració Local del

Departament de Governació i Relacions Institucionals i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya

[...]  ha de ser aprovada pels plens respectius amb el quòrum de la majoria absoluta del

nombre legal de membres de la corporació. Vist el document cartogràfic referent a l’Acta de

les operacions de delimitació. Atès el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Orde-

nació del territori. L'Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, va adoptar: Pri-

mer. Aprovar l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes de Seva i de Centelles

signada el 28-5-2013, on hi consten les coordenades UTM de les fites reconegudes a l’Acta

referida; així com l’equivalència de les coordenades en els sistemes de referència cartogrà-

fics ETRS89 i ED50. Segon. Notificar la part dispositiva de l’acord a la Direcció General

d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Gene-

ralitat i a l’Ajuntament de Seva per al seu coneixement i als efectes que calgui.

4. APROVAR, SI ESCAU, L’ESMENA DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMI-

TACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS D’AIGUAFREDA I DE CENTELLES. El 18-4-

2013, s’incorpora l’esmena a l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes muni-

cipals de Centelles i d’Aiguafreda, signada el 26-10-2011, amb la conformitat de les comis-

sions dels dos ajuntaments i dels tècnics de la Direcció General d’Administració Local del

Departament de Governació i Relacions Institucionals i de l’Institut Cartogràfic de Catalun-

ya: Es rectifiquen les descripcions de les fites primera (F1), comuna amb els termes de Sant

Martí de Centelles, de Centelles i d’Aiguafreda, segona (F2), comuna als termes de Seva,

d’Aiguafreda i de Centelles, així com el traçat de la línia de terme comprès entre totes dues.

Fita 1: Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X:437352,2 i Y:4624555,7. 

Fita 2: Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X:437337,0 i Y:4625802,5.

D’acord amb l’art. 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la consti-

tució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i

de les mancomunitats de Catalunya l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes

municipals referits ha de ser aprovada pels plens respectius amb el quòrum de la majoria

absoluta del nombre legal de membres de la corporació. Vist el document cartogràfic que fa

referència a l’Acta de les operacions de delimitació i que recull l’esmena de 18-4-2013 i atès

el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Ordenació del territori l’Ajuntament, per

majoria de més de dos terços, va adoptar: Primer. Aprovar l’esmena de l’acta de les opera-

cions de delimitació entre els termes d’Aiguafreda i de Centelles signada el 18-4-2013.

Fita 1: Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X:437352,2 i Y:4624555,7. 

Fita 2: Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X:437337,0 i Y:4625802,5.

Segon. Incorporar l’esmena a l’Acta de delimitació de 26-10-2011. Tercer. Notificar la part

dispositiva de l’acord a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Go-

vernació i Relacions Institucionals de la Generalitat i a l’Ajuntament d’Aiguafre  da per als

efectes que calgui.

5. APROVAR, SI ESCAU, LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A 1 DE

GENER DE 2013. Atès que en l’1-1-2013 s’ha de portar a terme la revisió del Padró Munici-

pal d’Habitanti  que s’han realitzat les comprovacions, així com la formació dels resums

numèrics provisionals d'habitants. [...] Atesa la comunicació que fa l’Institut Nacional d’Esta-

dística (INE), en la qual dóna per finalitzat el procediment per a l’obtenció de la proposta de

xifres oficials de població, [...], la xifra que fa referència al municipi de Centelles s’elevarà al

Govern per a l’aprovació del Reial decret pel qual es declaren oficials les xifres de població

que resulten de la revisió del Padró municipal a 1 de gener de 2013, que és: 7346 habi-

tants. Atès que les dades que hi ha a l’INE són de 7346 habitants. Atès el dictamen de la

Comissió Informativa de l’Àrea de Gestió i Serveis generals. L’Ajuntament en Ple, per majo-

ria de més de dos terços, adopta: Primer. Aprovar la revisió del Padró a 1-1-2013, en aten-

ció a l’estat del procediment de xifres de la Diputació segons documentació adjunta i que és
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la mateixa que l’Institut Nacional d’Estadística, 7346 habitants. 1. CAUSES DE VARIACIÓ

EN EL NÚMERO D’HABITANTS

CONCEPTES TOTAL HOMES DONES

Població aprovada  l'1-1-2012 7282 3556 3726

Altes naixement 1 de Gener al 31-12-2012                         84 45 39

Baixes defunció 1 de gener al 31-12-2012 73 35 38

Població de dret  a 1-1-2013 7346 3605 3741

Segon. Que els resultats numèrics d’aquesta revisió anual es remetin a l’INE.

6. APROVAR LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS I DRETS DE L’AJUNTA-

MENT A 31-12-2012. Atès que és preceptiva la rectificació anual de l’Inventari de Béns, re-

dactada pel secretari, que ha de reflectir les altes i les baixes produïdes durant l’últim exer-

cici econòmic. D’acord amb el Reglament del Patrimoni d’Ens Locals de Catalunya. Segons

la providència de l’Alcaldia. Segons l’informe del secretari i atès el dictamen de la Comissió

Informativa de l’Àrea de Gestió i Serveis generals. El Ple, per majoria de més de dos terços,

va adoptar: Primer. Aprovar la rectificació de l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament refe-

rit al 31-12-2012 per 28.562.526,98€ a l’incorporar les altes produïdes durant l’exercici per

un import 1.020.259,72€ i deduir les baixes produïdes durant l’exercici, per 0€. Segon. Que

una còpia de la rectificació de l’Inventari, autoritzada pel secretari i amb el vistiplau del pre-

sident, es remeti al Departament de Governació [...] .

7. APROVAR MODIFICAR L’EPÍGRAF 1R. ESCOLA DE MÚSICA, DE L’ORDENANÇA

FISCAL NÚM. 26 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS

D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS. El Text refós de la

Llei reguladora de les hisendes locals [...] estableix el procediment per aprovar i modificar

les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. [...] Quan es modifiquen les ordenan-

ces fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes

afectats. Les ordenances fiscals han de complir la doble funció de servir com a eina norma-

tiva fonamental de gestió dels tributs locals i alhora de comunicació informativa amb els ciu-

tadans i les ciutadanes [...]. Per tal que les ordenances compleixin les funcions cal adaptar-

les puntualment a les modificacions legals significatives, la qual cosa es fa mitjançant

aquests acords. Verificat que en relació a les taxes per prestació de serveis públics o de re-

alització 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 ser-

vei o de l’activitat que es prestarà, [...], segons l’informe de la regidoria d’Educació, l’informe

de Secretaria i d’Intervenció i atès el dictamen de l’Àrea de Gestió i Serveis generals l'Ajun-

tament en Ple amb nou vots favorables i dos vots en contra (APC-EPM i ERC-AM) va adop-

tar: Primer. Aprovar provisionalment per al curs 2013-2014 la modificació de l’ordenança fis-

cal núm. 26 reguladora de la Taxa per a la prestació dels serveis d’ensenyaments especials

en establiments municipals (Epígraf 1r. Escola de música. Art. 6è. Annex al dictamen). Se-

gon. Establir que l'augment de les tarifes tingui efecte a partir de l’inici del curs escolar

2013-2014. Tercer. Exposar l’acord provisional al BOP i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament

30 dies hàbils. [...]. Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presen-

tat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. Quart. 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. Cinquè. Trametre a la Ge-

neralitat els acords modificats un cop s’hagin aprovat definitivament [...].

8. RATIFICAR ELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚM. 67 I 93 DE L’ANY 2013

DECRET NÚM.  2013/67 - Aprovar l’acord de col·laboració entre la Diputació, Cecot i l’Ajun-

tament per a la implantació de la reempresa a nivell local. L’Ajuntament en Ple, per majoria

de més de dos terços, el ratifica en la seva integritat.

DECRET NÚM. 2013/93 - Per Decret de l’Alcaldia núm. 83, de 29-5-2013, es va aprovar ini-

cialment el Projecte executiu per a la construcció d’una xarxa de fibra òptica fins a la llar al

municipi de Centelles.[...] El Projecte té per objecte desplegar una xarxa neutra de fibra òpti-

ca passiva per incentivar la implantació d’empreses i millorar la competitivitat de les teleco-

municacions en tot el terme de Centelles. La gestió del Projecte es realitzarà segons el prin-

cipi d’inversió privada i els criteris marcats en la circular 1/2010 de la Comissió del Mercat

de Telecomunicacions (CMT). L’Ajuntament és propietari de la societat mercantil Electraco-

mercial Centelles, SLU (de titularitat 100% municipal) i que té per objecte la gestió i comer-

cialització del servei de la nova infraestructura seguint els criteris establerts d’empresa pri-

vada. La societat mercantil Electracomercial Centelles, SLU, està autoritzada per la Comis-

sió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT) per a l’explotació d’una xarxa pública fixa

de comunicacions electròniques, xarxa de fibra fosca. L’Ajuntament mitjançant acord plena-

ri, de 30-5-2013, va aprovar la modificació de l’art. 2 dels Estatuts de la societat mercantil

Electracomercial Centelles, SLU, i va ampliar el seu objecte social [...]. Per tot això, RE-

SOLC: Primer. L’Ajuntament de Centelles, a mesura que es desplegui la xarxa, cedirà les

infraestructures a l’empresa Electracomercial Centelles, SLU [...] per tal que la gestioni i co-

mercialitzi els serveis de

la nova infraestructura seguint els criteris establert d’empresa privada. Segon. Comunicar la

part dispositiva de l’acord a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT) per al

seu coneixement i als efectes que calgui. Tercer. Ratificar l’acord pel Ple de l’Ajuntament en

la propera sessió.” L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, el ratifica.

9. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 99 DE L'ANY 2013. DECRET

NÚM.  2013/99 - Atesa la Resolució EMO/317/2012, de 8 d’octubre, per la qual el Servei

d’Ocupació de la Generalitat atorga una subvenció a l’Ajuntament en el marc del projecte

Treball als barris [...] per a l’actuació denominada  “Recuperació de l’entorn del Torrent de la

Cira.” Atesa la prèvia selecció del personal interessat en els Plans d’Ocupació, realitzada

per l’Àrea de Promoció Econòmica, Serveis Socials i Alcaldia [...] D’acord amb la Llei regu-

ladora de les bases del règim local, [...]. Per tot això, RESOLC: Primer. Que es contracti,

amb caràcter d’urgència, mitjançant contracte laboral temporal per a interès social a temps

parcial, [...]  per a l’actuació “Recuperació de l’entorn del Torrent de la Cira .” Segon. Els

contractes són per a la realització de serveis determinats i duraran del 25-6-2013 fins al 24-

12-2013. L’horari de treball serà de 26,25 h./setmanals prestades de dilluns a divendres i la

retribució de 859,92€ mensuals bruts. El salari es distribueix en els conceptes: salari base

més part proporcional de les pagues extres. Tercer. Que es donin d'alta a la Seguretat So-

cial i es registrin a l’oficina de l’OTG. Quart. Que el contingut del decret es notifiqui a les per-

sones interessades i de la part dispositiva se'n doni coneixent al Ple en la pròxima sessió

que es faci i es publiqui al DOGC i al BOP.” L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.

Els grups polítics municipals presenten de forma conjunta, amb l’excepció del grup polític

municipal ERC-AM, la: MOCIÓ DE SUPORT ALS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES CA-

TALANES DAVANT L’ACCIÓ D’INSPECCIÓ DE TREBALL I sol·liciten que s’inclogui a l’Or-

dre del dia, mitjançant la votació per urgència, es vota i s’incorpora a l’Ordre del dia pel quò-

rum de més de dos terços. MOCIÓ DE SUPORT ALS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES

CATALANES DAVANT L’ACCIÓ D’INSPECCIÓ DE TREBALL. [...]  Centelles, amb 21

entitats esportives, vetllarà perquè aquest procés sobre les inspeccions que es duen a ter-

me, sigui el més coherent possible i no posi les entitats en perill, ja que la seva existència

crea un teixit importantíssim per a la vila. També des de l’Àrea d’Esports del municipi ja s’ha

iniciat una roda d’informacions pactades amb l’UFEC [...]  i s’ha assistit a la reunió de la Fe-

deració de Municipis de Catalunya, el 10 de juliol, [...] per vetllar aquesta qüestió i poder in-

formar a totes les entitats implicades. Els grups municipals proposen: Primer. Instar el go-

vern de l’Estat a adoptar les mesures administratives i interpretatives necessàries a fi que,

d’acord amb les previsions de l’art. 1.3.d de l’Estatut dels Treballadors, l’art. 98.a de la Llei

de la Seguretat Social i la Llei 6/1996 de 15 de gener de Voluntariat, es delimitin amb clare-

dat les exclusions dels règims d’afiliació a la Seguretat Social de les persones que presten

serveis en entitats sense ànim de lucre, que persegueixen objectius d’interès general i que

en són membres, perquè s’entén que són actuacions de caràcter benèvol o de voluntariat.

Segon. Instar el govern de l’Estat a establir un diàleg amb els principals subjectes del món

esportiu [...] a fi d’arbitrar l’aplicació del conjunt de criteris legals a la realitat del món de l’es-

port  fonamentat en el voluntariat, [...] , tant en el món de l’esport professional com en el de

les entitats multiesportives que, amb una repercussió econòmica significativa,  presten una

gran diversitat de serveis. Tercer. Instar el govern de l’Estat a suspendre les actuacions de

la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social i a ampliar la moratòria fins que [...] es que

delimitin i separin una actuació laboral o professional, d’una actuació benèvola o voluntà-

ria. Quart. Fer arribar aquest acord als òrgans corresponents [...]  i a totes les entitats es-

portives de Centelles.” El Ple, per majoria de més de dos terços, aprova la Moció.

La representant del grup polític municipal CiU manifesta la intenció de presenta la: MOCIÓ

D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR QUE PRESENTA EL GRUP

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ i sol·licita que s’inclogui a l’Ordre del dia, mit-

jançant la votació per urgència. Intervé l’alcalde i pregunta si la moció s’ha tractat a la Jun-

ta de Portaveus. Isabel Matas intervé i assenyala que no ha estat així [...] Seguidament es

passa a la votació de la urgència: amb dos vots a favor (CiU i ERC-AM) i nou vots en con-

tra, per la qual cosa no s’incorporà la Moció a l’Ordre del dia.

10. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS. Es va parlar de: les obres de l’Estació, el compro-

mís de l’equip de govern que cada regidoria expliqui en sessió plenària les línies futures

d’actuació, la placa de pedra en honor i homenatge del sr. Lorenzo Descatllar i Grasset, no-

tari d’aquesta vila i benefactor de l’Hospital, en homenatge al seu llegat econòmic de im-

portància, facilitar que les actes del ple i les juntes de govern estiguin a disposició del veï-

nat, la campanya d’envasos a Osona, la urbanització de Sant Pau, el Servei de la policia lo-

cal, el Pla de mobilitat i la intersecció amb la C1413 i la zona Bellesguard, el Conveni relatiu

a la defensa dels animals, la Festa Major, el començament dels treballs per fer un ROM i

les activitats d’estiu de la Regidoria de Joventut. El president aixeca la sessió, de la qual,

com a secretari, esten l’acta.
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COM AFRONTAR UNA ENTREVISTA

DE SELECCIÓ

Davant una entrevista de feina és millor

anar preparat/ada i no deixar res a la impro-

visació:

1. Conèixer l’empresa i el lloc de treball:

és aconsellable “investigar” una mica i conèi-

xer l’empresa, l’àmbit en al què treballa, els

seus productes... Avui en dia disposem

d’una important font d’informació: INTER-

NET. Quan més informació és tingui, més

seguretat es mostrarà a l’entrevista. Refle-

xionar sobre quines competències hauria de

tenir la persona ideal.

2. Conèixer-vos a vosaltres mateixos: pri-

mer analitzar molt bé el CV, els vostres

punts fort i dèbils. S’han de tenir preparats

uns bons arguments per a defensar els

punts febles. Cal preparar amb atenció les

preguntes a preguntes personals, perquè

són de difícil improvisació, per fer-ho, cal

tenir molt clares quines són les competèn-

cies millors pel lloc de treball.

3. Consells a tenir en compte :

- Imatge / Aparença – utilitzar una vesti-

menta formal/informal, d’acord sempre amb

la filosofia de l’empresa, però que us faci

sentir còmodes.

- Puntualitat – arribar cinc minuts abans

de la cita; no arribar justos de temps per

d’aquesta forma tindreu temps a tranquil·lit-

zar-vos, i donareu una imatge de persona

previsora.

- Portar una còpia del CV -  si és possible,

també portar còpia de les titulacions o docu-

ments rellevants per al lloc de treball.

- Heu de tenir autoconfiança i estar se-

gurs de les vostres possibilitats.

Per a més informació:

Servei de Promoció Econòmica i Ocupa-

ció Osona Sud- Alt Congost 

C/ Nou, 11  08540 Centelles T.: 93 881

12 57 Fax: 93 881 20 94

a/e: osonasud.altcongost@diba.es

www.osonasudaltcongost.org

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 consul-

tar 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 Bibliote-

ca, on aquests poden trobar recomanacions de llibres, notícies, enquestes, guies de

lectura, etc.

• 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 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 

PREPARANT EL CURS? AL PIPA T’INFORMEM I

ASSESSOREM PER A TROBAR EL CURS A LA

TEVA MIDA:

- Cursos d’idiomes, d’informàtica, de preparació de

proves d’accés a la formació professional, d’accés

a la universitat, exàmens ACTIC (d’acreditació del

nivell de competències en tecnologies de la infor-

mació i la comunicació)...  

-  Procés extraordinari de preinscripció i matrícula

als cicles formatius. Presentació de sol·licituds al

centre: 9 i 10 de setembre de 2013. Vine al PIPA a

informar-te dels centres on hi ha places vacants. 

- Informació de beques

Al PIPA t’informem i t’assessorem en la teva recer-

ca de feina: com fer un currículum, currículum per

competències, etc Així mateix, cada divendres pots

venir a consultar el recull d’ofertes de treball publi-

cat en diferents mitjans i utilitzar el servei de conne-

xió a internet per a enviar currículums, inscriure’t a

borses de treball, actualitzar el teu perfil de linkedin,

etc.

Vols accedir a un pis de protecció oficial? Cal que

estiguis inscrit al Registre de sol·licitants de d’Habi-

tatge amb Protecció Oficial de Catalunya. Al PIPA

t’informem dels requisits, procés per accedir als ha-

bitatges protegits i pots tramitar-hi la teva inscripció. 

- FiraTàrrega. Teatre al carrer. Del 5 al 8 de setem-

bre www.firatarrega.cat 

- 25è Mercat de Música Viva de Vic. Del 12 al 15 de

setembre. www.mmvv.net. Bus nit per tornar a Cen-

telles

Jove, busques feina?

Pisos de Protecció Oficial

Activitats Joves

Biblioteca de Centelles bcentelleslc

Assessoria d’estudis i professions del PIPA

NOU SISTEMA D’ACCÉS ALS PISOS JOVES DE CENTELLES

L’Agència Catalana de l’habitatge ha iniciat un nou sistema d’accés als pisos amb protec-
ció oficial: El Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya.
Aquest registre permet inscriure’s com a demandant d’habitatge protegit al municipi i l’ac-
cés als pisos serà per ordre d’inscripció al registre. 
Els requisits per a accedir al registre de sol·licitants d’habitat-
ges amb protecció oficial són:
- Ser majors d’edat
- No tenir cap habitatge en propietat
- Destinar l’habitatge que s’adjudiqui a residència habitual
- Acreditar ingressos mínims
- No superar els ingressos màxims legalment establerts

A Centelles, aquest registre permet accedir als pisos joves,
que estan ubicats al centre. Les característiques d’aquests habitatges són: 
- Superfície útil entre 33,18 m² i 35,75 m² (són pisos amb una habitació i un traster vincu-
lat).
- Ràtio màxima d’empadronament de 2 persones 
- El preu del lloguer està entorn als 105 euros (més despeses generals de l'immoble, ser-
veis i tributs)

Per tal de facilitar el tràmit d’inscripció al registre, les persones interessades podran infor-
mar-se i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació requerida al Punt Jove el
PIPA de dilluns a dijous de 5 a 8 i divendres de 10 a 1 i de 5 a 7 o bé a l’Ajuntament en
horari de matí de 8 a 2h. 
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