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Benvolguts veïns i veïnes,

A les portes de l’any 2017 us presento el  Butlletí Municipal elaborat per l’equip de 

govern de l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles, on trobareu una ressenya de 

les actuacions dels últims mesos. Crec que hem aconseguit dos objectius bàsics. 

En primer lloc, que els recursos econòmics disponibles s’incrementin cada vegada 

més mitjançant ajuts i subvencions, els quals, sumats als ingressos propis, han fet 

que la hisenda municipal es trobi en llum verda i que haguem arribat a un tancament 

positiu; en segon lloc, hem pogut arribar al conjunt de veïns i veïnes de Sant Martí 

en la millora de les infraestructures i els serveis, els ajuts directes a entitats i 

particulars, les beques, els Plans d’Ocupació, el manteniment d’espais públics,etc.

Evidentment, aquest treball no el fem en solitari i requereix la col·laboració de 

tothom. Un exemple que cal destacar és l’actitud que han tingut els veïns durant 

la realització de les obres de millora del Carrer Nou, que ha estat clau per assolir 

l’objectiu, tant temps esperat, de tenir un carrer en condicions. Aquesta actitud 

s’ha mantingut un cop acabades les obres: quan els que estem al capdavant d’un 

ajuntament, acostumats a ser el blanc de les crítiques, som aturats pel carrer i 

felicitats pel treball ben fet, ens sentim enormement satisfets i encoratjats per 

seguir endavant.

Aquesta actitud és ben diferent de la que mostren les persones que ataquen 

la convivència. Parlo dels actes incívics i, fins i tot, vandàlics: trencament 

d’equipaments públics, defecacions de gossos a la via pública, alimentació de 

gats de carrer que afavoreix el creixement de les colònies d’animals abandonats, 

conducció temerària de vehicles pel centre urbà o aparcament de cotxes en llocs 

que molesten, males pràctiques en la recollida porta a porta, deposició de deixalles 

no permeses en les àrees d’aportació. També parlo d’una problemàtica encara més 

greu com és la de les ocupacions il·legals de vivendes i dels problemes que, sovint, 

causen les persones que les fan. A l’ajuntament en som conscients i fem tot el 

possible per fer-hi front, encara que el nostre marge d’actuació és ben petit i estem 

molt limitats per una legislació que, en aquest cas, té aspectes injustos.

Totes les persones de bé de Sant Martí, que som la majoria, ens sentim personalment 

agredits quan uns pocs donen mala imatge del nostre poble, provoquen la inversió 

de recursos que es podrien destinar al be comú i, fins i tot, situacions de perill. Des 

de l’Ajuntament ens trobem que són maneres de fer molt difícils de controlar i, de 

fet, estem convençuts que no les eliminarem mai sense la col·laboració de tothom. 

Els carrers, els parcs, els locals municipals, són de tots i totes, i una continuació 

de la llar de cadascú: igual que estimem casa nostra hauríem d’estimar el poble on 

vivim. Ens agradaria trobar també aquí la col·laboració i l’ajut de tothom.

Acabo. Veureu que amb aquest Butlletí us fem arribar un calendari del 2017. Espero 

que us serà de utilitat i que l’any, en general, us porti molta salut i felicitat.

Us desitjo un Bon Nadal i un millor 2017!

Josep A. Grau i Aregall

Alcalde de Sant Martí de Centelles
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A través del Pla Únic d’Obres 
i Serveis de la Generalitat de 
Catalunya s’ha obtingut un ajut 
total de 44.943,14 € per als anys 
2016-2017, que s’adreçaran 
a treballs de reparació, 
manteniment i conservació 
d’equipaments i infraestructures 
(enllumenat, carrers, neteja, etc.).

Aquest ingrés contribuirà a 
mantenir les finances municipals 
en el bon estat en què 
actualment es troben, tal com 
informem en un altre apartat.

S’han aconseguit 22.405,30 € 
del Programa Complementari 
de Suport a la Inversió 
Local de la Diputació de 
Barcelona que es destinaran 
l’any 2017 a diferents 
actuacions de manteniment 
i millora d’equipaments i 
infraestructures, així com 
per fer front a despeses 
inesperades.

Mocions del ple municipal de Sant Martí
de Centelles

Es rep una subvenció 
per les despeses 
de reparacions i 
manteniment

Aconseguit un ajut per 
les inversions locals

El suport de l’Ajuntament de Sant 

Martí de Centelles al President, 

Vicepresidenta i Consellera investigats 

per l’organització del procés participatiu 

del 9N es va reflectir, també, en la 

presència de l’alcalde, Josep Grau, 

en la concentració de càrrecs electes 

davant del Tribunal Superior de Justícia 

el dia que van anar a declarar.

Manifest  per a la millora de rodalies i 

regionals a tot el territori.

Aprovat per unanimitat dels grups 

polítics.

Moció als ajuntament catalans d’impuls 

a les polítiques de sensibilització per 

desmuntar rumors enfront la diversitat 

i en pro de la convivènia a catalunya. 

Aprovada per unanimitat.

Moció institucional en suport de l’esport 

català.

Aprovada per unanimitat.

Moció stop accidents a la C17. 

Aprovada per unanimitat.

Moció sobre la contaminació 

atmosfèrica a osona.

Aprovada per unanimitat.

Moció de l’equip de govern de suport al 

banc d’adn per a les identificacions dels 

desapareguts a la guerra civil.

Aprovada per unanimitat.

En relació al procés sobiranista que 

viu el nostre país, Catalunya, el Ple de 

l’Ajuntament ha debatut i votat tres 

mocions, que són les següents:

Mocio de suport al president mas, 

l’exvicepresidenta ortega i la consellera 

rigau amb motiu de la seva imputació 

per l’organització del procés participatiu 

sobre el futur polític de Catalunya del 9 

de novembre de 2014.

Aprovada amb els vots favorables dels 

regidors d’ISM (4), del regidor de CIU 

(1) i de la regidora de GdeSMC (1), i en 

contra del regidor de GdeSMC (1).

Moció de declaració de responsabilitat 

pel 9N, per la qual els regidors declaren 

la seva participació activa en la 

celebració del procés participatiu del 9 

de novembre de 2014.

Aprovada per unanimitat.

Manifest de suport i reconeixement 

al jutge Santiago Vidal per la seva 

trajectòria professional i el servei a la 

ciutadania.

Aprovat per unanimitat.

Govern i 
administració

A través del Catàleg de Serveis de 

la Diputació de Barcelona s’han 

aconseguit per l’any 2016 45.887,31 

€ que s’han destinat a activitats i 

serveis de tota mena: cursos i activitats 

formatives, inspecció d’activitats, 

programes esportius a les escoles, 

beques i ajuts socials, adquisició de 

material esportiu, enllumenat de carrers, 

activitats i material de salut, joventut, 

activitats culturals, serveis educatius, 

material informàtic, etc.

La tendència creixent s’ha mantingut en 

els darrers anys, tant per la bona gestió 

dels fons aconseguits com per l’interès 

que les activitats proposades tenen pels 

organismes que atorguen els ajuts. Així, 

s’ha passat dels 41.193,43 € del 2015 a 

la quantitat d’enguany.

Més de 45.000 € per 
activitats municipals
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SantMartí Govern i 
administració

L’Ajuntament de Sant Martí 
de Centelles compta amb 
una nova web institucional: 
www.santmarticentelles.
cat, que substitueix l’antiga 
web que ja començava a ser 
obsoleta. La nova web, que 
ha comptat amb el suport de 

la Diputació de Barcelona, 
inclou els apartats habituals 
(notícies, materials de difusió, 
informació institucional, 
normativa urbanística, etc.), 
així com tot el que preveu la 
legislació vigent en matèria 
de transparència.

Durant els darrers temps, la via pública 

i els equipaments de Sant Martí de 

Centelles han estat víctimes d’actes 

de gamberrisme i d’actituds incíviques 

en general: trencament de vidres 

d’equipaments comunitaris, robatoris de 

baranes de protecció d’espais públics, 

deixalles abandonades fora dels llocs 

habilitats, llançament de porqueria al 

pati de l’escola, aparcaments indeguts 

que molesten el tràfic i el desplaçament 

de les persones, gossos que campen 

sense control, abandonament de runes 

enmig del bosc, etc.

Molt sovint, les persones afectades 

per aquestes problemàtiques van 

a l’Ajuntament a queixar-se, en 

exercici del seu dret legítim. Davant 

de l’acumulació de casos greus, 

s’ha pres la decisió d’augmentar el 

control, procedir a la identificació de 

les persones responsables i, donat el 

cas, sancionar-les. Recordem, però, 

que el civisme és una responsabilitat 

col·lectiva i que l’Ajuntament, amb les 

seves possibilitats de control i sanció, 

no sempre pot evitar actituds que, 

en el fons, demostren la manca de 

respecte de qui les té envers els seus 

conciutadans.

En aplicació de la legislació vigent, en 

especial la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, 

de Procediment administratiu comú 

de les administracions públiques, 

l'Ajuntament de Sant Martí ha iniciat 

la transformació completa del tràmit 

administratiu intern i extern que afecta, 

entre altres aspectes, al registre 

electrònic de documents, punt d'accés 

general electrònic de l'Administració, 

gestió i arxiu documental únic electrònic. 

Els canvis, que suposen una càrrega 

important de feina per als càrrecs públics 

i personal administratiu i tècnic per tal 

d'arribar al 2 d'octubre de 2016 amb 

el sistema plenament operatiu, tenen 

com a objectiu millorar els processos 

de treball interns i agilitzar la relació 

entre l'Ajuntament i la ciutadania. 

L'"administració sense paper", quelcom 

que fa pocs anys semblava una quimera, 

cada vegada està més a prop.

L’ajuntament aposta 
per l’administració 
electrònica

L’ajuntament de Sant Martí es troba en una 

bona situació econòmica, tant pel que fa a 

l’endeutament, que és molt baix, com a la 

disponibilitat d’un romanent de tresoreria 

entorn dels 350.000 €. Aquest últim permet 

pagar els proveïdors puntualment, dur a 

terme inversions i desenvolupar projectes 

adreçats a la millora de les condicions de 

vida de la ciutadania, així com afrontar 

situacions imprevistes durant el dia a dia. 

Un treball per objectius ambiciosos però 

realistes, una gestió rigorosa dels recursos 

disponibles i una recerca permanent 

d’ajuts i subvencions externs són la clau 

per disposar d’un ajuntament sanejat, cosa 

que no es pot dir de tots.

Situació econòmica 
sanejada de l’ajuntament

Activada la nova web municipal

L’incivisme no és només 
problema de l’ajuntament

Després de la inauguració del nou 

equipament l’any passat, enguany s’ha 

aprovat l’ordenança que en regula l’ús, 

centrat en les activitats organitzades pel 

propi ajuntament i per entitats o persones 

que en vulguin fer un ús considerat d’interès 

cultural o comunitari. L’ordenança també 

inclou la taxa per a l’ús de les instal·lacions. 

L’Espai Polivalent té una finalitsat diferent 

de l’altre espai comunitari municipal, El 

Còmic’s, on sí que es poden celebrar 

trobades familiars, celebracions, etc.

S’aprova l’ordenança 
d’ús de l’espai polivalent 
municipal

www.santmarticentelles.cat
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Obres i
infraestructures

S’ha arranjat el tram inicial de 

l’Avinguda Nord, a partir del pont de la 

via del tren, un espai que feia temps que 

requeria aquesta intervenció.

L’actuació ha inclòs l’asfaltat del 

carrer, la substitució de la senyalització 

obsoleta i altres intervencions menors; 

també s’han instal·lat dues bandes 

reductores de velocitat en un tram més 

amunt. L’arranjament de l’Avinguda 

Nord continua el projecte de millora del 

nucli urbà de l’Abella, del qual també 

s’informa en aquest mateix butlletí.

El Camí de la Cinglera que remunta del 

nucli urbà de l’Abella i el veïnat de l’Oller 

cap a Sant Miquel Sesperxes és l’únic eix 

viari que permet la comunicació entre el 

sector urbà i el sector rural del municipi 

sense sortir del terme de Sant Martí. Així 

mateix, és un camí considerat estratègic 

tant per la lluita contra els incendis com, 

donat el cas d’una incidència molt grau a 

la C17, mantenir oberta la circulació des 

del Congost cap a Osona, el Moianès i 

el Vallès. Es tracta, d’una via difícil pel 

desnivell que ha de superar i que es fa 

malbé amb facilitat. Per això, la seva 

millora estava prevista per l’Ajuntament, 

que hi destinarà una part substancial 

dels 44.590,86 € aconseguits a través del 

Programa Complementari de Millora de 

Camins Locals de la Diputació

de Barcelona.

S’han instal·lat dos conjunts de jocs 

infantils (gronxadors, tobogan), un al 

Carrer Nou i un altre a la Plaça de Sant 

Martí. D’aquesta manera, aquests dos 

llocs cèntrics del nostre municipi tenen 

els mateixos equipaments, sense cap 

diferencia pel fet que un estigui al nucli 

urbà i l’altre a la zona rural. Així mateix, 

s’han reparat els gronxadors situats 

al Parc de l’Alzinar de l’Oller, els quals 

serán substituïts per aparells nous en 

una fase següent del programa de millora 

dels equipaments municipals.

La millora del Carrer Nou, tant de la 

via com de les instal·lacions, és un 

vell projecte que no es podia dur a 

terme per manca de finançament. 

Finalment, aquest any 2016 això ha 

estat possible en aconseguir un ajut la 

Generalitat de Catalunya per fer front 

a la major part del cost d’un projecte 

tècnicament difícil. No ha estat fàcil 

però hem aconseguit que Sant Martí de 

Centelles tingui finalment aquesta part 

tan important del seu nucli urbà en les 

millors condicions. L’actuació ha tingut 

un cost total de 181.645,6 €, dels quals 

han estat subvencionats 155.000 € 

(85,33 %).

Millora del nucli urbà de 
l’Abella: Condicionament 
del Carrer Nou

Millora del nucli urbà de l’Abella: 
arranjament de l’Avinguda Nord

millora del camí de la Cinglera

Instal·lació de jocs infantils el nucli urbà i a la 
part rural
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SantMartí

Les Nits de Valldaneu, concert que 

es celebra a l’entorn de l’església de 

Sant Pere de Valldaneu en el marc de 

la Festa Major, ha arribat enguany a 

la seva 10a edició amb l’actuació de 

“The Sey Sisters”. Les Nits tenen com 

a objectiu, a més d’enriquir l’oferta 

d’actes de la pròpia Festa Major, 

promoure la creació de públics per 

activitats escèniques professionals. 

Enguany, el concert ha comptat amb un 

ajut del Programa.Cat de la Generalitat 

de Catalunya.

L’equip de cuina del Mas Blanc, 

establiment de turisme rural de 

Sant Martí de Centelles, va impartir 

dues sessions formatives de cuina 

de primavera adreçades a totes 

les persones interessades de Sant 

Martí i d’Aiguafreda, en el marc de 

les activitats de salut alimentària 

finançades per l’Àrea de Salut Pública 

de la Diputació de Barcelona. L’activitat 

va ser un èxit, amb una trentena de 

persones assistents entre les dues 

sessions.

L'Institut Català d'Arqueologia 

Clàssica, amb la col·laboració 

de l'Ajuntament de Sant Martí en 

el marc del projecte “Paisatges 

Culturals de l’Alt Congost” 

en què també participa la 

Generalitat de Catalunya, 

està duent a terme sondejos 

arqueològics en diferents 

indrets del municipi per tal de 

detectar jaciments d'interès 

per a la realització de futures 

campanyes arqueològiques. 

Els treballs inicials es centren 

en el període altmedieval. Per 

a l'Ajuntament, es tracta d'una 

oportunitat per identificar 

possibles recursos culturals i 

turístics que s'afegirien als ja 

existents, ja freqüentats tant 

per la població local com pels 

nombrosos visitants que rep el 

territori. Els treballs continuaran 

a principis de l’any 2017.

10a nit musical de 
Valldaneu

Curs de cuina de 
primavera a càrrec del
Mas Blanc

Prospeccions arqueològiques en diferents punts 
del municipi

Obres i
infraestructures

A través del Programa Complementari 

de Millora de Camins Locals de la 

Diputació de Barcelona, l’Ajuntament 

ha aconseguit un ajut de 44.590,86 

€, dels quals una part anirà destinada 

a la millora del camí que connecta 

el nucli urbà de l’Abella i el veïnat de 

l’Oller amb el cementiri municipal de 

Valldaneu.

Juntament amb l’ampliació del 

cementiri programada per al 2017, el 

nostre municipi comptarà en breu amb 

uns equipaments funeraris adaptats a 

les necessitats presents i futures.

A través tant de les Meses de 

Concertació com del Programa 

Complementari de Millora de Camins 

Locals de la Diputació de Barcelona, 

l’Ajuntament ha aconseguit dos 

ajuts destinats als treballs de 

condicionament de la carretera de 

Can Miqueló, que connecta el veïnat 

de Sant Miquel Sesperxes amb la 

Carretera C-1451b. La primera fase 

d’aquest projecte ja va tenir lloc 

entre els anys 2015-2016 i, ara, amb 

aquest nou finançament, es preveu 

finalitzar la millora d’aquesta via.

A través de les Meses de Concertació de 

la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament 

ha aconseguit un ajut de 70.000 € per 

a l’ampliació del cementiri municipal 

situat al costat de la parròquia de Sant 

Pere de Valldaneu. Aquesta és una 

obra fonamental dins del programa de 

millora dels equipaments municipals, 

ja que es tracta d’un servei que ha de 

cobrir tant les necessitats de la població 

actual com les que es puguin plantejar 

en els propers anys. Els treballs, que 

ja compten amb el projecte aprovat, 

tindran lloc l’any 2017.

S’aconsegueix 

millora del camí del 
cementiri

Millora de la part rural: 

per continuar el 
condicionament de la 
carretera de Can Miqueló

S’aconsegueix un ajut per 
l’ampliació del cementiri 
municipal

Cultura i
Festes
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Cultura i
Festes

La Festa Major de Sant 

Martí ha estat enguany molt 

especial, ja que ha estat 

la 40a edició organitzada 

continuadament per l’entitat 

local “Sant Jaume 76”. Per 

això, el pregó va anar a càrrec 

de diferents generacions 

de membres de l'entitat, 

acompanyat d’un passi de 

fotografies que il·lustren 

aquesta ja llarga història de 

participació i implicació social 

i cultural.

L’Ajuntament ha subvencionat 

durant l’any 2016 les següents 

entitats per realitzar activitats 

culturals i comunitàries: Caminada 

pel Lupus, Amics de la Sardana 

La Vall del Congost, Tradicat-La 

Flama del Canigó, Gafarrons-

Amics de la Caminada de Sant 

Martí de Centelles, Club Patinatge 

Aiguafreda.

Entre totes les entitats que van 

presentar projecte, s’han distribuït 

un total de 2.500 €, als quals cal 

afegir el suport específic per a la 

Cavalcada de Reis (2.200 €).

40 Anys de "Sant Jaume 76"

Suport a entitats culturals

A través de diferents programes de la 

Diputació de Barcelona, l’Ajuntament 

ha aconseguit enguany un total de 

41.411,13 € en ajuts externs destinats 

a la cohesió social. Aquesta quantitat 

dóna fe de l’aposta municipal per 

millorar les condicions de vida de les 

persones més afectades per la crisi 

social i econòmica, sigui a través del 

suport tècnic dels Serveis Socials 

municipals o els ajuts directes per 

resoldre situacions d’urgència.

Amb el suport de la Diputació 

de Barcelona, ha continuat 

el programa de suport 

a les persones joves del 

municipi que, per diverses 

problemàtiques socials i 

econòmiques, no podrien fer 

front a les despeses derivades 

de la pràctica de l’activitat 

esportiva. Aquesta pràctica es 

considera positiva tant per al 

benestar físic com emocional 

dels joves, així com per 

promoure la seva integració 

social. Les beques s’atorguen 

mitjançant un informe preceptiu 

dels Serveis Socials municipals, 

que apliquen un barem per 

fer la distribució dels recursos 

disponibles cada any. Enguany 

s’han distribuït beques per valor 

de gairebé 1.200 €.

Ajut extraordinari 
per les polítiques de 
cohesió social

Atorgament de beques
esportives per joves en risc d’exclusió

Benestar
social
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SantMartí
Benestar
social

L’any 2016, el programa del Dia de 

la Dona ha inclòs la ja tradicional 

Caminada de les Dones fins a Sant 

Pere de Valldaneu amb el corresponent 

esmorzar comunitari, el lliurament 

dels premis del V concurs de cartells 

del Dia Internacional per l'eliminació 

de la violència vers les dones, i una 

exposició fotogràfica. El concurs de 

cartells és organitzat des del Consell 

Comarcal d’Osona a través de 

l’Ajuntament de Vic (VicDones-SIAD 

Osona), la Mancomunitat La Plana, 

l’Ajuntament de Manlleu (SIAD Manlleu) 

i l’Ajuntament de Torelló, iniciativa de 

col·laboració institucional a la que 

enguany s’ha afegit l’Ajuntament de 

Sant Martí.

Els ajuntaments de Sant Martí i 

d’Aiguafreda han incorporat aquest 

any l’intercanvi de casals de gent gran. 

Aquesta activitat ja s’havia portat a 

terme anys enrere i s’ha recuperat 

amb l’objectiu de donar a conèixer el 

casal i establir vincles amb persones 

grans d’altres municipis. El primer 

intercanvi es va fer entre els casals 

Sant Jordi d’Aiguafreda i el casal de 

Bagà (Berguedà), que entre els mesos 

de maig i de setembre van intercanviar 

visites als respectius casals, en les 

quals els alcaldes de Sant Martí de 

Centelles, Josep Grau, i d'Aiguafreda 

van acompanyar les persones 

participants.

S’ha tornat a celebrar aquesta 

festa tradicional que, any rere any, 

homenatja les nostres persones grans, 

protagonistes del dia i que tenen 

en aquesta diada el seu moment de 

retrobament anual al costat dels veïns 

d’Aiguafreda i de Tagamanent.

La trobada va tenir lloc el diumenge 

6 de novembre i hi van participar 225 

persones. L’acte central de la festa va 

ser el dinar de germanor, amenitzat 

amb música, sortejos i regals.

La imatge correspon a la petita festa de 

tancament del curs d’entrenament de la 

memòria, adreçat a la gent gran de Sant 

Martí de Centelles, que l’Ajuntament 

ha dut a terme per primera vegada 

durant la primera meitat de l’any 2016. 

La trobada va tenir lloc al Casal Sant 

Jordi d’Aiguafreda, on també es van 

aplegar les persones del poble veí que 

havien seguit una activitat semblant 

organitzada pel seu propi ajuntament. 

A l’acte hi van assistir la professora del 

curs i l’alcalde de Sant Martí, Josep 

Grau. Per l’any 2017 es preveu una 

propera edició.

Nombroses activitats pel
Dia de la Dona

Intercanvi de casals de gent gran

42a Festa de la gent gran 
2016

Es fa un curs 
d’entrenament de la 
memòria
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Joventut

Després del repintat de tot el local 

durant l'estiu, han continuat les millores 

en l'equipament de gestió compartida 

entre els ajuntaments de Sant Martí de 

Centelles i Aiguafreda amb la instal·lació 

de material informàtic pels tècnics, la 

substitució de mobiliari i del projector 

de sostre per un de nou que entrarà en 

servei a començaments d’any.

Les millores han comptat amb el 

suport econòmic de la Diputació 

de Barcelona i de la Generalitat de 

Catalunya, a més d'aportacions dels 

dos ajuntaments implicats en la gestió 

d'aquest equipament que tan bons 

serveis presta als dos pobles, tant en 

polítiques de joventut com en altres 

(ocupació, festes, etc.).

La contractació d’una 
nova dinamitzadora juvenil, 
incorporada a la plantilla 
municipal a finals de l’any 
2015, ha permès potenciar 
alguns dels serveis ofertats 
des del Punt Jove compartit 
per Sant Martí de Centelles i 
Aiguafreda.

Entre aquests, destaquen 
el d’Aula-Estudi, 
adreçat a donar reforç i 
acompanyament escolar als 
joves que ho necessitin, així 
com les diferents activitats de 
la Setmana de Joventut anual.

El Ple municipal del 24 d’octubre de 

2016 va aprovar per unanimitat el 

Pla de Local de Joventut, pel qual 

es regiran les polítiques locals de 

Joventut entre els anys 2016-2020. 

L’aprovació d’aquest Pla és una 

obligació dels municipis que, com Sant 

Martí, disposen de servei de joventut 

propi amb equipaments (el Punt Jove) 

i personal (Dinamitzadora Juvenil). 

Així mateix, el Pla és una condició 

per a l’accés a ajuts i subvencions 

de la Generalitat de Catalunya en 

aquest àmbit; l’any 2016, després de 

l’aprovació pel Ple, l’àrea de Joventut 

ja ha rebut 6.020 € per finançar el Punt 

Jove i fer-hi activitats formatives i 

ocupacionals.

Millores al Punt Jove

Contractada una nova dinamitzadora
del Punt Jove

Aprovació del pla local 
2016-2020 i ajut per 
polítiques de joventut
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SantMartí

Donats els bons resultats 
que tenen les dues activitats, 
durant el darrer anys s’han 
continuat potenciant els tallers 
d’Art-Teràpia, Microgimnàstica 
I Zumba-Cardiotono, amb 
ampliació d’horaris, cessió 

de més espais municipals per 
dur-les a termes, adquisició 
de material, etc. L’any 2017, 
les activitats continuaran en 
tractar-se d’una línia de treball 
estratègica de la Regidoria
de Salut.

Per dos anys consecutius, Sant Martí de 

Centelles ha acollit l'edició anual de la 

Jornada de la Unitat Docent dels Equips 

d'Atenció Primària autogestionats de 

Catalunya (UDACEBA), que forma 

metges i infermers especialistes en 

Atenció Familiar i Comunitària. Les 

dues jornades han tingut lloc a la sala 

principal de l'equipament de la Pista 

Poliesportiva de l'Oller, un espai molt 

acollidor i perfectament adaptat per 

aquest tipus d'activitats.

A la Plaça del Molí de 
l’Abella, rere l’Ajuntament, 
s’ha instal·lat un Espai 
d’Esport i Salut. Equipat amb 
diversos aparells, aquest 
espai està adreçat a totes 
les persones que vulguin 
fer alguna activitat física de 
manteniment. Així mateix, 
l’Espai també ha estat fet 
servir per fer-hi classes 
de gimnàstica de l’Escola 
Valldeneu durant el
curs escolar.

Potenciació de les activitats 
d’art-teràpia, microgimnàstica 
i cardiotono

Jornades tècniques 
sociosanitàries a Sant Martí

Nou espai 
d’esport i salut

L’any 2016 ha tingut lloc la 
primera edició dels Tallers 
d’Entrenament de la Memòria 
per la Gent Gran de Sant 
Martí, especialment destinats 
a prevenir la degradació de 
les capacitats cognitives 
associades a l’envelliment 
i pal·liar, en la mesura del 
possible, aquesta patologia 
en aquelles persones en que 
ja s’ha manifestat inicialment. 

Està previst que el curs es 
reprengui a principis de l’any 
2017, segons el nombre de 
persones interessades. El 
curs de l’any 2016 va finalitzar 
amb una trobada conjunta de 
les persones que han seguit 
l’activitat tant a Sant Martí de 
Centelles com a Aiguafreda.

Tallers 
d’entrenament
de la memòria 
per gent gran

Salut
pública
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L’Ajuntament ha ampliat 
aquest any el mòdul de 
l’Escola Valldeneu per tal 
de millorar la capacitat i la 
comoditat tant de l’alumnat 
com del professorat. Es 
tracta d’una actuació 
adaptada tant a les 
necessitats detectades com 
a les possibilitats que permet 
l’espai disponible a l’escola.

L’Escola Bressol “L’Arc de 
Sant Martí” és un equipament 
municipal que té un cost molt 
elevat però que, tanmateix, 
es considera estratègic 
per cobrir les necessitats 
educatives presents i futures 
del nostre poble.

Per això, l’Ajuntament 
hi destina una quantitat 

important de recursos propis 
i, simultàniament, du a 
terme una activa política de 
captació de recursos externs. 
Enguany, s’han aconseguit 
de diferents programes de la 
Diputació de Barcelona un 
total de 17.262.43 €.

S’han adquirit dos desfibril·ladors, 

aparells adreçats a actuar 

immediatament en el cas que es doni 

alguna problemàtica de salut cardíaca 

a la via pública. Un dels desfibril·ladors 

es troba en un punt fix a la Plaça de 

l’Abella, just a l’entrada de l’Ajuntament 

i del CAP, mentre l’altre aparell, portàtil, 

es trobarà habitualment en el vehicle 

del vigilant municipal i en tots aquells 

actes que apleguin molta gent (curses 

esportives, caminades, festa major, 

etc.). Durant el darrer trimestre, un 

grup de 8 persones vinculades als 

serveis municipals, centres educatius 

i entitats del poble han rebut un curs 

de formació específic per fer funcionar 

correctament els aparells, que, d’altra 

banda, estan enregistrats en el 

corresponent Registre de la Generalitat 

de Catalunya.

L’Ajuntament ha subvencionat 
durant l’any 2016 les següents 
entitats per realitzar activitats 
educatives: Escola Valldeneu, 
Escola la Muntanya, AMPA Llar 
d’Infants “L’Arc de Sat Martí”, 
AMPA Escola la Muntanya, 
AMPA Escola Valldeneu i 
Esplai Picapins. Entre totes les 
entitats, s’han distribuïts 3.800 
€ per a als diferents projectes 
presentats dins del termini.

L’ajuntament amplia el mòdul 
de l’escola

d’infants
Suport a entitats 
educatives

Salut
pública

Educació
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SantMartí
Promoció
econòmica

La contínua recerca de 
finançament per a la 
contractació de persones en 
atur continua donant fruits.

Així, l’Ajuntament ha 
aconseguit enguany el 
finançament per continuar 
mantenint oberts els Plans 
d’Ocupació Locals, pels 
quals ja han passat en els 
darrers mesos més de 10 
persones aturades de Sant 
Martí de Centelles amb 
contractes d’una durada 
mitjana de 6 mesos.

En la línia de proporcionar a les 

persones aturades de Sant Martí de 

Centelles el màxim d’oportunitats 

d’accedir a un lloc de treball, 

l’Ajuntament ha iniciat una línia de 

col·laboració amb el Consell Comarcal 

d’Osona i altres ajuntaments de la 

comarca.

Aquest projecte consisteix en convocar 

plans d’ocupació per tal de realitzar 

treballs en tots els territoris dels 

municipis col·laboradors. Ja s’han 

beneficiat d’aquests nous plans 3 

persones i ja estan en marxa les 

contractacions dels plans per al 2017. 

Aquests Plans d’Ocupació estan 

finançats entre el Servei d’Ocupació 

de Catalunya, el Consell Comarcal i els 

municipis implicats, com Sant Martí.

Continuen els plans d’ocupació locals de Sant 
Martí de Centelles

Plans d’ocupació en col·laboració amb el consell 
comarcal
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Promoció
econòmica

Com que Sant Martí no disposa 

d'Oficina de Turisme pròpia 

mentre, en canvi, el nombre de 

persones que ens visiten i fan 

ús dels atractius del municipi 

(itineraris, espais d'interès 

patrimonial, equipaments 

esportius, etc.) és cada vegada 

més gran, s’ha dut a terme la 

segona fase d'un projecte de 

millora de l'atenció al visitant, 

consistent en la instal·lació 

d'expositors-expenedors de 

materials de promoció turística 

(plànols, fulletons, etc.) en tres 

establiments del municipi, dos 

al nucli urbà de l'Abella i un 

establiment de turisme rural.

Aquesta actuació suposa la 

continuació de l'acció duta 

a terme l'any 2015 amb la 

col·locació de banderoles 

comercials i la senyalització 

del nucli urbà i d'altres 

llocs d'interès amb plafons 

informatius. El projecte compta 

amb el suport del Servei de 

Comerç Urbà de la Diputació 

de Barcelona i continuarà l'any 

que ve amb altres actuacions 

que preveuen la col·laboració 

entre l'Ajuntament i els altres 

comerços i serveis del municipi.

Instal·lació de punts d’informació turística en 
comerços i serveis locals

Després d’un any i mig de 

funcionament, els resultats de la 

pertinença del nostre municipi 

al Servei de Desevolupament 

Local de la Mancomunitat La 

Plana no han passat l’avaluació 

prevista i, per aquest motiu, 

Baixa del servei de desenvolupament local de la 
mancomunitat la plana

s’ha procedit a donar de baixa 

la pertinença a aquest Servei.

A partir d’ara, les persones 

aturades o que vulguin millorar 

la seva ocupació seran ateses 

directament pels tècnics 

municipals, en un horari que 

es comunicarà en breu a tota 

la població. Aquesta decisió 

suposa un estalvi econòmic i, 

sobretot, s’espera que redundi 

en una atenció més continuada

als usuaris.
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SantMartí Mediambient

La llera del Congost entre 
el Pont de l’Abella i el 
final del Carrer Nou és un 
espai natural que requereix 
constants treballs de neteja 
i manteniment, eliminació 
selectiva de vegetació 
invasora i, donat el cas, 
replantació d’espècies 
autòctones, Després de 
realitzar aquest tipus 
d’intervenció en el sector 
aigües amunt del Pont de 
l’Abella, s’ha sol·licitat a 
l’Agència Catalana de l’Aigua 
un ajut per realitzar el mateix 
tipus d’intervenció a la 
part de baix. Mentrestant, 
la brigada municipal anirà 
fent els treballs bàsics de 
manteniment com cada any.

L’incivisme d’algunes persones en l’ús 

de les àrees d’aportació situades en 

el municipi de Sant Martí ha obligat a 

la instal·lació de càmeres de seguretat 

que enregistren contínuament l’entorn 

d’aquests espais.

Ja s’han identificat algunes persones 

que no fan ús adequat de l’equipament 

i, tot i que de moment no s’ha 

sancionat ningú, no es descarta fer-

ho ben aviat si continuen donant-se 

aquests problemes.

Sol·licitada una subvenció per a la conservació de 
la Llera del Congost

Instal·lació de càmeres 
de vigilància a les àrees 
d’aportació
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Mediambient

Per tal d’evitar mals majors 
en el futur, davant de les 
caigudes de pedres que 
van tenir lloc a principis 
de l’estiu, l’Ajuntament 
ha encarregat un estudi 
geotècnic de la muntanya 
en el seu conjunt per tal 
d’establir les actuacions 
més eficients que cal fer-hi.

Així mateix, s’està treballant 
intensament per aconseguir 
el finançament per dur-les 
a terme a primeries de l’any 
2017. Els treballs geotècnics 
s’han dut a terme amb 
drons, el sistema més útil 
donades les característiques 
de la muntanya (relleu, 
material, etc.)

Amb la instal·lació de 
lluminàries amb tecnologia 
LED als carrers de Vic i 
del Congost, l’Ajuntament 
continua implementant el 
projecte de substitució de 
l’enllumenat de la via pública 
per aquest sistema més 
sostenible ambientalment 
(reducció de les emissions 
de CO2) i econòmicament 
(reducció de la despesa).

Estudi geotècnic de la muntanya del castell de 
Sant Martí

Continua la instal·lació d’enllumenat per led
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SantMartí Esports

Més de 100 persones han 
participat l’any 2016 en 
la 9a edició de la Cursa 
d'Orientació de Sant Martí 
de Centelles, una activitat ja 
consolidada en el calendari 
esportiu d'Osona Sud i el 
nord del Vallès.

Cada any, la Cursa compta 
amb el suport de la Diputació 
de Barcelona i d'algunes 
empreses del territori. 
L'organització tècnica 
ha anat a càrrec, com 
sempre, del club GRIONS 
ORIENTACIÓ i del propi 
Ajuntament de Sant Martí.

Tant a través de subvencions 
directes com mitjançant 
l’assumpció de despeses 
de transport i monitoratge, 
l’Ajuntament ha iniciat l’any 
2016 un programa de suport 
a les activitats esportives que 
tenen lloc a l’Escola Valldeneu.

L’objectiu d’aquest programa 
és promoure l’esport entre els 
nens i nenes i, alhora, potenciar 
l’ús dels equipaments esportius 
del municipi. 

L’activitat de l’any 2016 
ha inclòs jocs a la pista 
poliesportiva i la pràctica 
de l’orientació en el circuit 
permanent situat entorn del 
nucli urbà.

9 Anys de curses d’orientació de Sant Martí
de Centelles

L’ajuntament dóna suport a l’esport escolar
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Esports

Recuperada l’any 2013, 
la Cursa de Valldaneu és 
una prova esportiva que, 
emmarcada en els actes de 
la Festa Major, transcendeix 
aquest àmbit i té ressò entre 
els esportistes de fora del 
nostre poble.

Enguany, la 4a edició ha 
reunit uns 80 corredors. En 
l’organització hi col·labora el 
Grup d’Atletes del Congost, 
entitat amb una gran 
experiència i professionalitat 
en aquest tipus d’activitats.

L’Ajuntament ha 
subvencionat durant l’any 
2016 les següents entitats 
i persones per realitzar 
activitats esportives: Grup 
d’Atletes del Congost, MBP 
Osona Club de Futbol, 
Unió Basquet Osona Sud, 
Associació Ànimes del 
Purgatori, Club Tennis 
Aiguafreda, l’esquiadora 
Mariona Boix Ferrer (renúncia 
posterior), i Societat de 
Caçadors del Congost.

Entre totes, s’han distribuït 
3.000 €, segons el projecte 
d’activitat presentat a 
principis d’any.

4a cursa de Valldaneu

Suport a entitats esportives
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SantMartí

Coneix Sant Martí de Centelles!

Descobreix rutes i història...
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REGISTRE CIVIL TÈCNIC DE GESTIÓ 

COMPTABILITAT MANTENIMENT I NETEJA

SERVEIS SOCIALS

Treballador social

Educadora social

VIGILÀNCIA LOCAL

Agent

ADMINISTRACIÓ ARQUITECTA

AJUNTAMENT

ALCALDE
Josep A.

Grau i Aregall

Urbanisme, 

Governació, 

Recursos

Humans

SECRETARIA

REGIDOR

María Luz Haro

REGIDOR

Xavier Serrat

REGIDOR

Pere Sans

REGIDOR

Federico Nicolás

1a TINENT

ALCALDE

Núria Roca 

EQUIP DE 

GOVERN

Joventut

Sanitat 

Comunicació

Benestar 

Social

REGIDOR

Maria Sena 

EQUIP DE 

GOVERN

Cultura

Ensenyament

Festes

2n TINENT

ALCALDE

Jaume Roca 

EQUIP DE 

GOVERN

Hisenda

Obres

Manteniment 

del Nucli Urbà

Esports

3r TINENT

ALCALDE

David Pujol 

EQUIP DE

GOVERN

Manteniment de la 

Zona Rural

Turisme, Patrimoni

Medi Ambient

PODEU CONCERTAR VISITA 

AMB ELS REGIDORS

POSANT-VOS EN CONTACTE 

AMB L’AJUNTAMENT

T
el

èf
on

s
d

’i
n

te
rè

s Ajuntament d’Aiguafreda  93 844 22 53

Ajuntament de Centelles  93 881 03 75

Ajuntament de Tagamanent  93 842 91 26

Rectoria d’Aiguafreda  93 844 01 04

Rectoria de Centelles 93 881 10 32

Vigilància local Sant Martí  608 79 32 32

Farmàcia Sant Martí  93 844 01 57

Emergències  112

Punt Jove  93 844 07 86

Dispensaris

Consultori Sant Martí 93 844 05 00

Consultori Aiguafreda  93 844 10 26

CAP Centelles  93 881 04 85

Escoles

CEIP Valldaneu  93 844 17 40

CEIP La Muntanya  93 844 01 79

Escola Bressol 

L’Arc de Sant Martí 93 844 02 55

IES Pere Barnils  93 881 27 52

Hospitals

Hospital General de Vic  93 889 11 11

Hospital de Granollers  93 849 10 11

Transports

Taxi  617 60 24 56

Estació de tren Sant Martí  93 844 05 34

Ajuntament de
Sant Martí de 
Centelles

C/ Estació, 2
Tel. 93 844 24 06
Fax 93 844 11 20
st.martic@diba.cat
www.santmarticentelles.cat

Horari:
Matins matins de 8 a 2
(de dilluns a divendres)
Tardes tardes de 5 a 7
(dilluns, dimarts i dijous)
Visites amb l’alcalde i 
els regidors, en hores 
convingudes

Organigrama
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Connecta’t al nostre web!!! 

Desembre 
2016

www.santmarticentelles.cat


