
Ajuntament de Centelles

S’instal·la un ascensor a l’escola Ildefons Cerdà
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A l’escola Ildefons Cerdà de l’avinguda de les Escoles, 
aquest estiu s’ha instal·lat l’ascensor que dóna servei 
a les dues plantes: a la primera, on hi ha la cuina i el 
menjador i a la segona a la sala polivalent, l’antic teatre. 
D’aquesta manera es finalitza l’actuació de supressió de 
barreres arquitectòniques en aquest edifici i es completa 

l’obra de renovació de les escales i la construcció de la 
caixa de l’ascensor. 

Alhora s’ha aprofitat per endreçar i aïllar les canonades 
de la instal·lació de la calefacció que feia anys estava de 
manera provisional per fora de l’edifici. 



Constitució de l’Ajuntament de Centelles i elecció de l’alcalde

Resum de l’acta de la sessió extraordinària 2015/9 de 2-7-15

Informació Municipal

2

El
 P

or
ta

l d
e 

Ce
nt

el
le

s
Se

te
m

br
e 

20
15

El 13 de juny a les 12 del migdia es reuneixen a la Sala de sessions 
de l’Ajuntament les persones que han estat proclamades regidors/ores 
electes per la Junta Electoral com a resultat de les últimes eleccions lo-
cals del 24 de maig de 2015 i que es relacionen a continuació: Miquel 
Arisa Coma, Josep Paré Aregall, Cristina Ciudad Fernández, Josep Arisa 
Argemí, Neus Verdaguer Paré, Antoni Castells Preseguer, Xavier Serra 
Mas, Alfons Giol i Amich, Margarita Prims i Damas, Víctor Barquer i Cruz, 
Miquel Àngel Alabart i Saludes, Rosa Puig i Moré, Dolors Calm Morera. 
Secretari general de la corporació, Josep Lluís Bergés Collado. Les can-
didatures amb representació han obtingut el nombre de vots i regidors/
ores següent:

Candidatura            Vots obtinguts        Nombre electes
PSC-Candidatura de progrés        1676  7
Ara Junts per Centelles - Acord municipal 1353  5

Convergència i Unió           465  1
Partit Popular/Partido Popular            67  0
4. Elecció de l’alcalde [...]
Els caps de llista del PSC i CiU manifesten la intenció de ser candidats 

a l’elecció d’alcalde. Per altra part, Ara junts per Centelles no presenta 
candidat a l’Alcaldia. Es proclamen candidats a l’Alcaldia els/les regidors/
ores següents:

- Miquel Arisa Coma, per la llista del Partit dels Socialistes de Catalun-
ya - Candidatura de progrés

- Dolors Calm Morera, per la llista de CiU
Resultat: Vots emesos: 8, Vots en blanc: 5, Vots nuls: 0. Vots obtin-

guts: Miquel Arisa Coma 7, Dolors Calm Morera 1.  Miquel Arisa Coma, 
candidat del Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés 
queda proclamat alcalde i promet el càrrec.

Horari: de 21:00 a 21:40. Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament. As-
sistents: Miquel Arisa Coma, alcalde/president, els regidors: Josep Paré 
Aregall, Cristina Ciudad Fernández, Josep Arisa Argemí, Neus Verdaguer 
Paré, Antoni Castells Preseguer, Xavier Serra Mas, Alfons Giol i Amich, 
Margarita Prims i Damas, Víctor Barquer i Cruz, Miquel Àngel Alabart i 
Saludes i Dolors Calm Morera. I Josep Lluís Bergés Collado, secretari 
general. S’excusa Rosa Puig i Moré.

1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SES-
SIÓ ANTERIOR. El president obre la sessió  i el secretari llegeix l’es-
borrany de l’acta de la sessió que s’aprova pel quòrum de més de dos 
terços. 

2. APROVAR, SI ESCAU, LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS 
ORDINÀRIES DEL PLE

El secretari llegeixi la proposta de l’Alcaldia que fa referència a la pe-
riodicitat de les sessions ordinàries del Ple, amb el contingut literal se-
güent: “L’Ajuntament en Ple es reunirà en sessió ordinària l’últim dijous 
hàbil de cada dos mesos, si s’escau en dia festiu es farà el següent dia 
hàbil, a les 9 del vespre.  Si en primera convocatòria no hi hagués el 
quòrum suficient per a la constitució del Ple, la sessió quedarà convocada 
automàticament dos dies després a la mateixa hora. Si en l’últim supòsit 
tampoc hi hagués el quòrum suficient, l’alcalde deixarà sense efecte la 
convocatòria i posposarà l’estudi dels temes inclosos a l’Ordre del dia per 
a la primera sessió que es faci, sigui ordinària o extraordinària.”

L’Ajuntament en Ple, per majoria absoluta, la qual cosa suposa vuit 
vots favorables i quatre abstencions.

3. APROVAR, SI ESCAU, LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES CO-
MISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS 

El secretari llegeixi la proposta de l’Alcaldia que fa referència a la 
creació i composició de les comissions informatives permanents, amb el 
contingut literal següent:

“Proposo al Ple que ordeni el cessament de les comissions informati-
ves, actualment constituïdes i la constitució que seguidament s’enumera  
per a la preparació i l’estudi que correspongui al Ple o que altres òrgans 
municipals puguin remetre’ls.

1. Comissió Especial de Comptes
2. Comissió Informativa de l’Àrea d’ordenació del territori
3. Comissió Informativa de l’Àrea d’atenció a la persona
4. Comissió Informativa de l’Àrea de gestió i serveis generals
5. Comissió de Portaveus
(veure organigrama a la Informació Municipal núm. 241 agost 2015).
4. APROVAR, SI ESCAU, EL NOMENAMENT DELS/DE LES RE-

PRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS COL·LE-
GIATS (veure organigrama a la Informació Municipal núm. 241 agost 
2015).

5. APROVAR, SI ESCAU, LA DELEGACIÓ DEL PLE D’ALGUNA DE 
LES SEVES COMPETÈNCIES A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

El secretari llegeixi la proposta de l’Alcaldia que fa referència a la de-
legació del Ple d’alguna de les seves competències a la Junta de Govern 
Local. [...] L’Ajuntament en Ple, per majoria absoluta, la qual cosa suposa 
set vots favorables, quatre abstencions (ARAJUNTS-AM) i un vot en con-
tra (CiU) dels  tretze membres que formen la corporació municipal, aprova 
la Proposta en la seva integritat.”

6. APROVAR, SI ESCAU, ELS ASPECTES RETRIBUTIUS I DE DE-
DICACIÓ DELS CÀRRECS

El secretari llegeixi la proposta de l’Alcaldia que fa referència als as-
pectes retributius i de dedicació dels càrrecs [...] Es sotmet al Ple, com a 
òrgan competent, en virtut del que disposa l’article 75 esmentat i l’article 
13.4  del ROF, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
l’adopció dels acords següents:

Primer. Modificar, amb efectes de 16 de juliol de 2015, el règim de 
dedicació parcial del 25% a exclusiu del 100% de la jornada laboral del 
càrrec d’alcalde de la corporació i modificar el règim de retribucions.

Segon. Establir el nombre de quatre regidors/ores amb una dedicació 
parcial, del 25%, de la jornada laboral, amb efectes de 16 de juliol de 
2015 i donar-los d’alta a la Seguretat Social.

Tercer. Les conseqüències pressupostàries que comportin els acords 
requeriran l’aprovació del corresponent expedient de modificació de crè-
dit pressupostari.

Quart. Indemnització per assistència a òrgans col·legiats. Preu sessió: 
Ple, 100. Junta de govern local, 150. Comissions informatives, 25.

Cinquè. Subvencions a grups polítics: PSC-CP; ARAjunts per Cente-
lles i CiU

Preu/mensual. Grups polítics (20€/regidor) 260.
Sisè. Publicar els acords al BOP, al tauler d’anuncis i a la pàgina web 

de l’Ajuntament i remetre’ls a l’Administració General de l’Estat i a la Co-
munitat Autònoma de Catalunya, als efectes previstos a l’article 65 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.” [...]Mo-
dificar la dedicació parcial de la jornada laboral de l’alcalde del 25% a ex-
clusiva del 100%. Establir quatre càrrecs amb dedicació  parcial del 25%.

L’Ajuntament en Ple, per majoria absoluta, la qual cosa suposa set 
vots favorables, quatre abstencions (ARAJUNTS-AM) i un vot en contra 
(CiU) dels  tretze membres que formen la corporació municipal, aprova la 
proposta en la seva integritat.

7. APROVAR, SI ESCAU, EL NOMENAMENT DEL/DE LA TRESO-
RER/A

El secretari llegeixi la proposta de l’Alcaldia que fa referència al nome-
nament del/de la tresorer/a [...] , amb el contingut: “L’article 2.f) del Reial 
decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre la provisió de llocs de treball 
reservats a funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràc-
ter nacional (avui Estatal) [...] En el nostre cas, no és necessàriament 
obligatori que el lloc de la Tresoreria de l’Ajuntament de categoria segona 
recaigui en un/a funcionari/ària amb habilitació de caràcter estatal, sinó 
que la designació podrà recaure en un/a funcionari/ària de la corporació 
local. [...] Atès que el lloc de treball de la Tresoreria de l’Ajuntament el 
porta a terme la funcionària Anna Maria Bach Sardà amb professionalitat 
i eficàcia en les seves funcions. Proposo al Ple,

Primer. Designar la funcionària de carrera Anna Maria Bach Sardà 
com a tresorera de la corporació.

Segon. Comunicar la part dispositiva dels acords a l’òrgan competent 
de la Comunitat Autònoma de la Generalitat de Catalunya.”

L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, aprova la pro-
posta en la seva integritat.

8. DONAR COMPTE DELS DECRETS NÚM. 79, 82, 84 I 85 DE 
2015, ELS QUALS FAN REFERÈNCIA A INTERVENCIÓ; AL NOME-
NAMENT DELS/DE LES TINENTS D’ALCALDE I LA DELEGACIÓ DE 
FUNCIONS; LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
I LA DESIGNACIÓ DELS/DE LES REGIDORS/ORES AMB DEDICACIÓ 
PARCIAL
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Informació Municipal
“DECRET NÚM.  2015/79. El lloc de treball d’interventor/a ha estat 

vacant des que hi ha l’obligació de cobrir el lloc de treball en aquesta cor-
poració de 7.372 habitants. En el seu moment, es va optar pel nomena-
ment d’una funcionària de la corporació per ocupar el lloc d’interventora 
accidental, amb un nomenament a cada legislatura i així ha estat fins el 
dia d’avui [...] Per tot això, RESOLC:

Primer. Sol·licitar, previ nomenament preceptiu, informe a l’òrgan 
competent de la Comunitat Autònoma de Catalunya, sobre si hi ha algun 
funcionari/a amb habilitació nacional interessat/ada en la provisió del lloc 
de treball [...].

Segon. Que fins que no es cobreixi el lloc de treball per un interven-
tor/a d’habilitació nacional, de forma provisional o en comissió de serveis, 
la funcionaria Margarita Camps Suñol mantindrà el càrrec d’interventora 
accidental. En el moment que es cobreixi la vacant, s’adscriurà com a 
tècnica de l’Àrea d’Intervenció. 

Tercer. Donar compte de la part dispositiva dels acords al Ple Ajunta-
ment en la propera sessió que es faci.”

L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.

“DECRET NÚMERO  2015/82. [...] correspon a l’Alcaldia proposar el 
nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, ostentar les 
tinències d’Alcaldia i proposar el nombre i la denominació de les comis-
sions informatives d’estudi, d’informe, de consultes i de seguiment (de 
caràcter permanent).

Per tot això, RESOLC
1. Atès que per imperatiu legal hi ha d’haver a l’Ajuntament la Junta 

de Govern Local, ja que el municipi té més de 5.000 habitants de dret, 
nomeno per a formar-la els/les regidors/ores següents, que no superen 
1/3 del nombre legal dels membres que componen la corporació: Miquel 
Arisa Coma, Josep Paré Aregall, Cristina Ciudad Fernández, Antoni Cas-
tells Preseguer i Neus Verdaguer Paré

La Junta de Govern Local farà les sessions ordinàries el primer i el ter-
cer dimarts hàbil de cada mes i si s’escau en dia festiu es farà el següent 
dia hàbil, a les 9 del vespre. Cal donar compte al Ple dels nomenaments.

2. Per a la substitució de l’Alcaldia, en els casos que estigui vacant, 
per absència o de malaltia, nomeno com a tinents d’alcalde a: 1r tinent 
d’alcalde (Josep Paré Aregall). 2a tinenta d’alcalde (Cristina Ciudad Fer-
nández). 3r tinent d’alcalde (Antoni Castells Preseguer). 4a tinenta d’al-
calde (Neus Verdaguer Paré).

3. Delegar a la Junta de Govern Local les atribucions concretes que 
m’assigna com a delegables l’article 21 de la Llei de referència [...] 

4. De manera coordinada amb els/les responsables de les tres àrees 
en què s’estructura l’organització de la corporació es delega la gestió 
dels serveis:

• Gestió i planificació econòmica al 1r tinent d’alcalde Josep Paré Are-
gall

• Benestar i Família, Planificació territorial, Processos participatius i 
Normalització lingüística al 1r tinent d’alcalde Josep Paré Aregall

• Obres i Patrimoni; Qualitat urbana i mobilitat; ADF i Sanitat al regidor 
Antoni Castells Preseguer.

• Festes, Medi ambient i Gent Gran a la regidora Neus Verdaguer Paré
• Educació, Joventut, Cooperació, Solidaritat i Igualtat a la regidora 

Cristina Ciudad Fernández.
• Cultura, Promoció econòmica, Indústria, Comerç i Fires, Formació 

d’Adults, Musical i Artística al regidor Xavier Serra Mas
• Esports, Manteniment i Procés nacional al regidor Josep Arisa Ar-

gemí.
• Servei municipals:
- Neteja i escombraries a la regidora Neus Verdaguer Paré
- Sorea, SA al regidor Antoni Castells Preseguer.

Cal donar compte al Ple de les delegacions.”
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.

“DECRET NÚMERO  2015/84. L’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) estableix que a 
efectes de l’actuació corporativa els membres de la corporació local es 
constituiran en grups polítics [...] Segons la sol·licitud de creació del Grup 
polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
progrés. Segons la sol·licitud de creació del Grup polític municipal Ara 
Junts per Centelles - Acord municipal. Segons la sol·licitud de creació del 
Grup polític municipal de CiU

Per tot això, RESOLC:
Primer. Reconèixer la constitució del el Grup polític municipal del Par-

tit dels Socialistes de Catalunya- Candidatura de progrés essent el porta-
veu el regidor Josep Paré Aregall.

Segon. Reconèixer la constitució del Grup polític municipal Ara Junts 
per Centelles - Acord municipal essent el portaveu el regidor Alfons Giol i 
Amich i com a portaveus suplents i per aquest ordre per Margarita Prims 
i Damas, Víctor Barquer i Cruz, Miquel Àngel Alabart i Saludes i Rosa 
Puig i Moré.

Tercer. Reconèixer la constitució del Grup polític municipal CiU essent 
la portaveu Dolors Calm Morera.”

L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.”

“DECRET NÚMERO  2015/85. En relació a la proposta de l’Alcaldia, 
de 17 de juny de 2015, d’establir quatre regidors/ores amb una dedicació 
parcial del 25% de la jornada laboral a la corporació. Per tot això, RE-
SOLC:

Primer. Designar els/les regidors/ores Josep Paré Aregall, Cristina 
Ciudad Fernández, Josep Arisa Argemí i Xavier Serra Mas, amb una de-
dicació parcial del 25% de la jornada laboral a la corporació.

Segon. Condicionar els acords a l’aprovació prèvia per part del Ple del 
nombre de càrrecs amb dedicació parcial a la corporació.”

L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.”
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc 

aquesta acta.

Resum de l’acta de la sessió extraordinària 2015/10 de 23-7-15
Horari: de 21:00 a 21:15. Lloc: sala de Plens de l’Ajuntament. Assis-

tents: Miquel Arisa Coma, alcalde president, i els regidors: Josep Paré 
Aregall, Cristina Ciudad Fernández, Josep Arisa Argemí, Neus Verdaguer 
Paré, Antoni Castells Preseguer, Xavier Serra Mas, Alfons Giol i Amich, 
Margarita Prims i Damas, Víctor Barquer i Cruz, Miquel Àngel Alabart i 
Saludes, Rosa Puig i Moré i Dolors Calm Morera. Josep Lluís Bergés 
Collado, secretari general. El president obre la sessió i el secretari llegeix 
l’esborrany de l’acta de la sessió anterior que s’aprova per unanimitat.

APROVAR, SI ESCAU, EL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST 
DE L’AJUNTAMENT, EL DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL RE-
SIDÈNCIA SANT GABRIEL, EL DE L’ELECTRADISTRIBUCIÓ CEN-
TELLES, SLU I EL DE L’ELECTRACOMERCIAL CENTELLES, SLU, 
EXERCICI 2014

Una vegada elaborat el Compte general de l’exercici econòmic 2014, 
amb la documentació annexa, segons la legislació vigent. Segons l’in-
forme d’Intervenció de 15 de maig de 2015 i l’informe de la Comissió 
Especial de Comptes de 19-5-2015. Atès que el Compte general va ser 
exposat al públic mitjançant un anunci al BOP, de 29-5-2015 i que no es 
va presentar cap al·legació ni reclamació, segons consta en el certificat 
del secretari de 27-6-2015. Instruït procedimentalment l’expedient i atès 
el dictamen de la Comissió Especial de Comptes de 17 de juliol de 2015.

L’Ajuntament en Ple, per majoria absoluta, la qual cosa suposa set 

vots favorables, cinc abstenció (ARAJUNTS-AM) i un vot en contra (CiU) 
dels tretze membres que formen la corporació municipal, va adoptar:

Primer. Aprovar el Compte general de l’Ajuntament i de l’Organisme 
autònom local residència Sant Gabriel, exercici 2014, 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 im-
mediatament anterior de l’Electradistribució Centelles, SLU i de l’Electra-
comercial Centelles, SLU,  exercici 2014, en la seva integritat.

 Tercer. En relació als comptes de les societats mercantils Electra-
distribució Centelles, SLU i Electracomercial Centelles, SLU, facultar al 
secretari Josep Lluís Bergés Collado perquè, si fos necessari, i en exer-
cici de les atribucions de l’art. 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.

Quart. Remetre tota la documentació que forma part del Compte ge-
neral a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, tal com estableix l’article 
212.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc 
aquesta acta.
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Punt Jove
EL PIPA

Durant els mesos de setembre a des-
embre, les persones vinculades a la bor-
sa de treball de l’Ajuntament de Centelles 
amb formació superior (grau superior, di-
plomats i llicenciats) poden accedir a un 
programa formatiu comarcal anomenat 
“TU POTS FER-HO” que es realitzarà a 
Vic per potenciar les competències perso-
nals i professionals per a la recerca d’un 
lloc adequat a les seves característiques.

En certs entorns laborals, ja no es re-
quereixen treballadors i treballadores 
sense idees que només obeeixin; es de-
mana que la persona “aporti”, a més de 
complir les obligacions del seu càrrec. Es 
busquen persones que, treballant en grup 
i individualment, siguin capaces de resol-
dre les incidències amb més rapidesa, 
aportin suggeriments i s’autogestionin les 
fites i els objectius. Es necessiten perso-
nes polivalents, versàtils, que tinguin el 
canvi incorporat en el seu patró de treball, 
i demostrin una alta dosi d’adaptabilitat i 
disposició a l’aprenentatge per a la millora 
professional.

Així doncs, es tracta de recollir el talent 
visible (saber i saber fer) i potencial de 
les persones i canalitzar-lo a favor de la 
consolidació i/o creixement de l’organitza-
ció. Tot i que les competències tècniques 
continuen tenint un paper cabdal en la 
realització eficient i eficaç d’una activitat 
laboral, el canvi permanent dels sistemes 
i processos de treball ha fet que cada cop 
més algunes competències bàsiques, 
però sobretot les competències anomena-
des transversals, siguin les que han anat 
agafant més pes. Es demana principal-
ment que la persona candidata a accedir 
a una feina o que estigui en actiu:

• Identifiqui les pròpies capacitats 
(punts forts, punts a millorar)

• Conegui i se situï en el context (social 
i empresarial) en què es mou

• Presenti una bona disposició a l’apre-
nentatge i la millora continua

• Tingui un bon nivell de comunicació 
(escolta activa, expressió assertiva, etc.)

• Mantingui bones relacions interperso-
nals

• Demostri responsabilitat orientant la 
tasca a l’assoliment d’objectius amb qua-
litat

• Mostri capacitat d’adaptabilitat crítica, 
és a dir, valori les propostes de canvi i no 
les accepti sense més ni més, entenent, 
però, que el canvi és un element present

• Treballi de manera organitzada i au-
tònoma

• Pugui negociar i gestionar situacions 
de conflicte i/o estrès

Si esteu interessats en rebre més in-
formació sobre el model de Gestió per 
competències, o fins i tot, accedir a la for-
mació que es portarà a terme, no dubteu 
a posar-vos en contacte amb el servei de 
promoció econòmica.

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

osonasud.altcongost@diba.es

Identificació i desenvolupament 
d’habilitats i competències en 

la recerca de feina
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