
Dintre del Pla d’accessibilitat que vam aprovar,
s'han anat fent actuacions any rere any per tal d'anar
adaptant l'espai urbà a les necessitats de les persones
amb problemes de mobilitat, facilitant-los l'accessi-
bilitat a locals i vies públiques. Un dels llocs on era
molt necessària aquesta actuació era l'estació de la
Renfe, ja que de la manera que estava dificultava
molt l'accés als trens i per això vam demanar l'actua-
ció d'Adif per resoldre aquest problema, cosa que al
final s'ha portat a terme.
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A les 10 del vespre, després de l’oportuna convocatòria prèvia i sota la
presidència de l’alcalde, es reuneix l’Ajuntament en Ple a la casa de la
vila per fer la sessió ordinària de primera convocatòria. Hi assisteixen
els regidors i el secretari. Excusa l’assistència Pere Mulero Escobar. El
president declara oberta vàlidament la sessió i s’aprova  l’acta anterior
per majoria de més de dos terços.
1. APROVAR, SI ESCAU, EL COMPTE GENERAL DEL PRES-
SUPOST 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, EXERCICI 2008.
Formulats i lliurats el Compte general del pressupost de l’Ajuntament,
el de l’Organisme autònom local residència Sant Gabriel, el de l’Elec-
tradistribució Centelles, SLU, i el de l’Electracomercial Centelles, SLU,
corresponents a l’exercici 2008 i, exposats al públic mitjançant anunci
al BOP número 131, de data 2 de  juny de 2009, juntament amb els seus
justificants i l’informe de la Comissió Especial de Comptes que és del
tenor literal que segueix:
A) COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL I DE
L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL RESIDÈNCIA SANT GA-
BRIEL.
B) COMPTES GENERALS DE L’ELECTRADISTRIBUCIÓ CENTE-
LLES, SLU i DE L’ELECTRACOMERCIAL CENTELLES, SLU (in-
tegrades).
Examinats aquests documents i resulta que confrontats els comptes ge-
nerals amb el Pressupost refós, els acords de modificació de l’Estat de
despeses, les liquidacions dels pressupostos, les obligacions reconegu-
des netes, els pagaments realitzats, els drets reconeguts nets i la recapta-
ció neta que s’han posat a disposició 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 Comis-
sió estima que els comptes estan justificats. Presentades i llegides per
l’òrgan d’administració de les societats mercantils Electradistribució
Centelles, SLU i Electracomercial Centelles, SLU, la memòria, el ba-
lanç, el compte de pèrdues i guanys i la proposta de destí dels resultats
socials corresponents a l’exercici immediatament anterior. La distribu-
ció de resultats dels comptes de pèrdues i guanys de la societat mercan-
til Electracomercial Centelles, SLU, de l’exercici de 2008, serà la se-
güent: Pèrdues i guanys (6.509,01Û). Distribució: a compensació pèr-
dues exercicis anteriors. (6.509,01Û). La distribució de resultats dels
comptes de pèrdues i guanys de la societat mercantil Electradistribució

Centelles, SLU,  de l’exercici de 2008, serà el següent: Pèrdues i
guanys (667.039,52Û). Distribució: a reserves voluntàries
(333.519,76Û) i a dividends (333.519,76Û). Total distribuït
667.039,52Û.
Segons els informes favorables dels membres de la Comissió Es-
pecial de Comptes: Josep Paré Aregall, Anna Maria Chávez Calm,
Miquel Garcés Nadeu, Margarida Prat Creus, Miquel Matavacas
Bayés, amb excepció de M. Assumpta Falgueras Marsal, que
s’absté. Atès que no consta en l’expedient que s’hagin presentat
reclamacions. És procedent aprovar els comptes esmentats.
L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, amb onze
vots favorables i una abstenció (APC-EPM) dels tretze membres
que formen la corporació municipal, va adoptar: Primer. Aprovar
el Compte general de l’Ajuntament i de l’Organisme autònom lo-
cal residència St. Gabriel, exercici 2008, en la seva integritat. Se-
gon. Aprovar la memòria, el balanç, el compte de pèrdues i guanys
i la proposta de destí dels resultats socials corresponents a l’exer-
cici immediatament anterior de l’Electradistribució Centelles,
SLU i de l’Electracomercial Centelles, SLU,  exercici 2008, en la
seva integritat. Tercer. En relació als comptes de les societats

mercantils Electradistribució Centelles, SLU i Electracomercial Cente-
lles, SLU, facultar al secretari Josep Lluís Bergés Collado perquè, si fos
necessari, i en exercici de les atribucions de l’article 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 se-
va inscripció en els registres competents.
2. APROVAR, SI ESCAU, L’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE
LA CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LA PISCINA CO-
BERTA MUNICIPAL. El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinà-
ria del 28-5-2009, va aprovar el Plec de clàusules economicoadministra-
tives particulars i la convocatòria del procediment obert per a la conces-
sió de la gestió del servei de la piscina coberta municipal; el Projecte de
gestió (explotació) i el Reglament regulador per a la seva utilització.
L’11 i 13 de juliol de 2009 la mesa de contractació pública va obrir les
pliques presentades i, el 16-7-2009, davant la proposta presentada i
d’acord amb l’informe tècnic de la mateixa data proposa adjudicar pro-
visionalment la concessió de la gestió del servei de la piscina coberta
municipal a l’empresa IGE BCN,SL perquè ha ofert la proposta més
avantatjosa en el seu conjunt. Atès que és competència del Ple adjudicar
la concessió del servei, ja que la durada del servei supera els quatre anys
i atès el dictamen de la Comissió Informativa de 17-7-2009. L’Ajunta-
ment en Ple, per majoria de més de dos terços, va adoptar: Primer. Ad-
judicar provisionalment, mitjançant procediment obert, la concessió de
la gestió del servei de la piscina coberta municipal a l’empresa IGE
BCN, SL, per presentar la proposta més avantatjosa en el seu conjunt en
atenció als criteris de valoració establerts al Plec de condicions econo-
micoadministratives aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 28-5-2009. Se-
gon. Notificar la part dispositiva dels esmentats acords a l’empresa ad-
judicatària i requerir-la perquè en el termini de quinze dies hàbils,
comptadors des del dia següent a la data de la notificació, presenti el do-
cument que acrediti haver constituït la garantia definitiva de 20.000,00
euros i la documentació indicada a l’art. 135.4 de la Llei 30/2007, tot
això prèviament a la formalització del contracte. Tercer. L’adjudicació
definitiva del contracte es portarà a terme dins els deu dies hàbils se-
güents, quan finalitzi el termini de quinze dies hàbils després de publi-
car l’adjudicació provisional. Quart. Notificar a l’empresa IGE BCN,
SL l’adjudicació definitiva del contracte. Cinquè. El contracte es forma-
litzarà en document administratiu amb el contingut mínim establert a
l’art. 26 de la Llei 30/2007, en el termini de deu dies hàbils des de l’en-
demà de la notificació de l’adjudicació definitiva. Sisè. Facultar l’Alcal-
dia per a la signatura de tota la documentació que faci falta.
3. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR, RELACIONS INS-
TITUCIONALS I PARTICIPACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT A LA XARXA RESCAT DE
RADIOCOMUNICACIONS D’EMERGÈNCIA I SEGURETAT
DE CATALUNYA PER LA COORDINACIÓ AMB PROTECCIÓ
CIVIL. Atès el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Inte-
rior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalun-
ya i l’Ajuntament de Centelles per a l’adhesió de l’Ajuntament a la xar-
xa Rescat de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalun-
ya per coordinació amb protecció civil. Atès que la xarxa Rescat és una
xarxa de radiocomunicacions mòbils que permet la comunicació entre
usuaris, i que facilita tant la tasca de cada cos o col·lectiu per separat
com l’actuació conjunta i la coordinació entre els col·lectius en actua-
cions d’emergències o seguretat. Atès el dictamen de la Comissió Infor-
mativa l’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, va adop-
tar: Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Departament
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Centelles per a l’adhesió de l’Ajuntament a
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Resum de l’acta de la sessió ordinària del 27 d’agost de 2009

la xarxa Rescat de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de
Catalunya per coordinació amb protecció civil. Segon. Facultar l’Alcal-
dia per a la signatura de tota la documentació que sigui necessària. Ter-
cer. Comunicar la part dispositiva de l’acord a la Direcció General de
Protecció Civil del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació de la Generalitat per al seu coneixement i als efectes que
calgui.
4. APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ PARCIAL DELS
APARTATS  F)  I G) DE L’ACORD D’ORGANITZACIÓ I FUN-
CIONAMENT DE L’AJUNTAMENT EN PLE DEL  20 DE JUNY
DE 2007 I DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
NÚM. 187/2009
DECRET NÚMERO 187/2009 – Primer. Substituir el regidor Pere Mu-
lero Escobar, membre de la Junta de Govern Local, pel regidor Eduard
Banqueri Forns-Samsó. Comunicar que les sessions ordinàries de pri-
mera convocatòria de la Junta de Govern Local es portaran a terme a les
2 del migdia. Segon. Nomenar com a 2a tinent d’alcalde la regidora An-
na Maria Chávez Calm i, per tant, deixar sense efecte el seu nomena-
ment com a 4a tinent d’alcalde. Nomenar el regidor Eduard Banqueri
Forns-Samsó 4t tinent d’alcalde. Tercer. Proposar la modificació de
membres de comissions informatives que seguidament es detallen: La
regidora Anna Maria Chàvez Calm substituirà en la Comissió informa-
tiva d’Educació, Benestar – Família i Sanitat, Esports, Joventut i Lleure,
Cultura, Festes, Cooperació i Solidaritat el regidor Pere Mulero Escobar
i en serà la presidenta. Anna Maria Chávez Calm portarà la gestió de la
regidoria d’Educació i Cristina Ramos Capdevila portarà la de les regi-
dories d’Atenció al ciutadà, Informació i Participació Ciutadana. Quart.
Proposar la modificació de membres de la Comissió de portaveus que
seguidament es detallen: El regidor Eduard Banqueri Forns-Samsó
substituirà com a vocal el regidor Pere Mulero Escobar. Cinquè. Propo-

sar al regidor
Eduard Banqueri Forns-Samsó com a vocal de l’Organisme autònom
local residència Sant Gabriel en substitució del regidor Pere Mulero Es-
cobar. Sisè. Que de la part dispositiva del Decret es doni compte al Ple
en la pròxima sessió que es faci. Setè. Elevar al Ple la proposta de mo-
dificació de les comissions informatives, de la Comissió de portaveus i
de l’Organisme autònom local residència Sant Gabriel.”. L’Ajuntament
en Ple es dóna per assabentat de l’apartat primer i per majoria de dos
terços, amb nou vots favorables i tres en contra (CIU i APC-EPM) dels
tretze membres que formen la corporació municipal, aprova en la seva
integritat els apartats segon, tercer, quart i cinquè.
5. RATIFICACIÓ DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚME-
ROS 125 I 181 DE L’ANY 2009
DECRET NÚMERO 125/2009 - Sol·licitar al Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat una subvenció per import de
988,37Û per facilitar l’aplicació de l’art. 11.2 del text refós de la Llei de
protecció dels animals, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15
d’abril, per a l’any 2009. Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la
documentació que sigui necessària.L’Ajuntament en Ple, per majoria de
més de dos terços, el ratifica en la seva integritat.
DECRET NÚMERO 181/2009 - Atès que el proper dia 10 de juliol de
2009 finalitza el termini de presentació de pliques per optar a la con-
tractació, mitjançant procediment obert, per a la concessió de la gestió
del servei esmentat. Es resol que es constitueixi la mesa de contractació
per procedir a l’obertura de proposicions per prendre part en el procedi-
ment obert per contractar en règim de concessió administrativa la gestió
del servei de la piscina coberta municipal. L’Ajuntament en Ple, per
majoria de més de dos terços, el ratifica en la seva integritat. S’aixeca la
sessió a tres quarts d’onze del vespre i signa aquesta acta el president i
el secretari que la certifico.
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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 ordinària. Hi assisteixen els
regidors i el secretari. Excusa l’assistència Pere Mulero Escobar. El
president declara oberta vàlidament la sessió i s’aprova l’acta anterior
per majoria de més de dos terços.
1. APROVAR, SI S’ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE
LA CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LA PISCINA CO-
BERTA MUNICIPAL. El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinà-
ria del  28 de juliol de 2009, va aprovar adjudicar provisionalment, mit-
jançant procediment obert, la concessió de la gestió del servei de la pis-
cina coberta municipal a l’empresa IGE BCN, SL, per presentar la pro-
posta més avantatjosa en el seu conjunt en atenció als criteris de valo-
ració establerts al Plec de condicions economicoadministratives apro-
vat pel Ple de l’Ajuntament el dia 28 de maig de 2009. L’adjudicació
provisional es va publicar al BOPB núm.186, de 5-8-2009 i al DOGC
núm.5440, d’11 d’agost de 2009 i és procedent portar a terme l’adjudi-
cació definitiva de la concessió, ja que estem dins dels deu dies hàbils
següents en què finalitza el termini de quinze dies després de la publi-
cació de l’adjudicació provisional. Atès que l’empresa adjudicatària ha
donat compliment al que estipula la Llei de contractes del sector pú-
blic. Atès que és competència del Ple adjudicar la concessió ja que la
durada del servei supera els quatre anys. Atès el dictamen de la Comis-
sió Informativa. L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos
terços, va adoptar: Primer. Adjudicar definitivament, mitjançant proce-
diment obert, la concessió de la gestió del servei de la piscina coberta
municipal a l’empresa IGE BCN, SL, per presentar la proposta més
avantatjosa en el seu conjunt en atenció als criteris de valoració esta-
blerts al Plec de condicions economicoadministratives aprovat pel Ple
de l’Ajuntament el 28-5-2009. Segon. Segons el que estableix el Plec
de condicions economicoadministratives particulars que regeix la lici-

tació i d’acord amb la Llei de contractes del sector públic el represen-
tant de l’empresa adjudicatària haurà de presentar-se a la Secretaria ge-
neral per tal de formalitzar el contracte dins del termini màxim de deu
dies hàbils, a comptar des del dia següent de la recepció de la notifica-
ció de l’adjudicació definitiva.
2. APROVAR, SI S’ESCAU, LES FESTES LOCALS PER A
L’ANY 2010. El Departament de Treball de la Generalitat sol·licita que
l’Ajuntament  comuniqui les festes locals del municipi per a l’any 2010.
Atès el dictamen de la Comissió Informativa l’Ajuntament en Ple, per
majoria de més de dos terços, va adoptar: Primer. Concertar que les fes-
tes locals del municipi per a l’any 2010 siguin l’1 de setembre i 31 de
desembre. Segon. Comunicar l’acord al Departament de Treball de la
Generalitat per al seu coneixement i als efectes que calgui.
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚM.
184 I 185 DE L’ANY 2009
DECRET NÚMERO 184/2009 - contractar, amb caràcter d’urgència,
mitjançant contracte laboral a temps parcial per cobrir les places de so-
corristes – monitors a la piscina municipal durant la temporada d’estiu.
DECRET NÚMERO 185/2009 - contractar, amb caràcter d’urgència,
mitjançant contracte laboral temporal a temps parcial, per cobrir el ser-
vei de monitoratge i el servei de neteja al Casal d’estiu i el servei de
monitoratge al Camp de treball Civikè de l’Àrea de Joventut.
L’Ajuntament en ple es dóna per assabentat.
4. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Entre d’altres temes es va parlar de l’SGAE, la utilització de l’antic es-
corxador com equipament per als bombers. Les noves instal·lacions
dels vestidors del camp de futbol, l’incivisme, el servei de correus a
l’estiu, la promoció turística al municipi, el Butlletí d’informació muni-
cipal, el Pla de Barris i la plaça Catalunya.
S’aixeca la sessió a les onze del vespre i signa aquesta acta el president
i el secretari, que la certifico.
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El 30 de juny es va inaugurar la
5a edició de les Jornades de Qualitat
Empresarial, organitzades pel Servei
de Promoció Econòmica i Ocupació
d’Osona Sud – Alt Congost i la Fun-
dació Privada Osona Formació i De-
senvolupament. 

Les Jornades van ser presentades
pel Sr. Miquel Arisa, alcalde de Cen-
telles i President del Consell Comar-
cal d’Osona, conjuntament amb el
Sr. Josep Paré, coordinador del Pacte
territorial d’Osona Sud-Alt Congost.
Posteriorment es va parlar de la si-
tuació empresarial a la comarca
d’Osona, a càrrec del Sr. Oriol
Guixà, president de la Cambra de
Comerç, delegació d’Osona. Segui-
dament, la Sra. Montse Fontarnau,
delegada d’Acció 10 a Osona va pre-
sentar, conjuntament amb la Sra. Ro-
cío Flor, les línies d’ajut, sobretot
per temes d’innovació i d’internacio-
nalització.  Finalment, la Sra. Lour-
des Ridameya, de l’Institut Català de
Finances, va parlar d’eines per fi-
nançar les inversions per l’empresa.

El 30 de novembre es va realitzar
una segona xerrada, centrada especí-
ficament en l’estatut del treballador
autònom, a Can Costa i Font de Ta-
radell a càrrec de la Sra. Ana Estre-
lla, directora de l’Oficina Tècnica i
Responsable de l’Àrea Jurídica de la
Confederació de Treballadors Autò-
noms de Catalunya. Després de la
xerrada va haver un torn obert de pa-

raules  molt participatiu. 
El dia 1 de desembre es va

fer una tercera xerrada al Casal
Francesc Macià dins del marc
de les Jornades, aquest cop fo-
calitzada en la necessitat d’un

canvi estratègic en el sector del tèx-
til, i adreçada tant a indústries com a
comerços del sector. Va comptar
amb el director del CITYC (Centre
d’Informació Tèxtil i de la Confec-
ció), Sr. Víctor Fabregat; el Cap de
noves oportunitats de negoci del
Centre d’Innovació Empresarial
d’ACC1Ó, Sr. Roger Ylla; el Coor-
dinador de l’Oficina de l’Anella, Sr.
Marc Vidal Alsina, i de la Direcció
General de Comerç de la Generalitat
de Catalunya, amb la Sra. Maria Ro-
dríguez i el Sr. Josep Almirall. 

Finalment, us informem que el
dia 11 de desembre, a les 9 del matí,
al Casal F. Macià, es farà una xerra-
da sobre l’evolució i previsions del
sector del metall. El ponent convidat
és el Sr. Ángel Hermosilla, director
general de la UPM (Unió Patronal
Metal·lúrgica), i professor d’econo-
mia sectorial de la UAB. 

El 14 de desembre es durà a ter-
me la Jornada Tècnica i demostra-
cions de Cuina en el marc de la 2a
setmana de la Tòfona de Centelles. 

El proper 15 de desembre a les
19h a la sala de vidres del Casal
Francesc Macià es realitzarà una xe-
rrada sobre “Què cal tenir en compte
alhora de comprar?”, a càrrec de la
Sra. M. J. Cayuelas, amb la col·labo-
ració de la Diputació de Barcelona.

Vols treballar? Si estàs interes-
sat/ada en treballar o busques perso-
nal per treballar et pots dirigir al Ser-

vei d’Inserció Laboral.
ON SOM?

Servei de Promoció Econòmica i Ocu-

pació Osona Sud- Alt Congost

C/ Nou, 11  08540 Centelles

Tel.: 938811257 Fax: 938812094

HORARI D’ATENCIÓ:De dilluns a di-

vendres: matins de 9.00 a 14.00 h. Dilluns i

dijous:  tardes de 16.30 a 19.00 h.

osonasud.altcongost@diba.cat

www.osonasudaltcongost.org

MILLENNIUM: EL NOU SISTEMA INFORMÀTIC.
COM T’AFECTA?

Des del 18 de novembre, la Xarxa de Biblioteques Municipals de
la Diputació de Barcelona disposa d’un nou sistema informàtic de
gestió bibliotecària. Aquest canvi suposa una sèrie de modificacions
en el servei de préstec que, com a usuari/ària, t’afecten. A partir
d’ara et podràs endur en préstec fins a 30 documents (15 llibres o
revistes i 15 audiovisuals -CDs, DVDs, CD-ROMs, etc.-), per un

termini de 30 dies. Podràs, a més, renovar aquests documents fins a
3 vegades, si no han estat demanats per cap altre/a usuari/ària. Tin-
gues en compte, a més, que si no retornes els documents en el ter-
mini fixat, seràs penalitzat/da amb 1 punt per document i dia de re-
tard; per cada 50 punts de penalització acumulats, no se’t permetrà
el préstec de documents durant 15 dies (per exemple, 200 punts =
4x50 punts = 4x15 dies = 2 mesos de penalització). Com sempre,
per a qualsevol dubte, restem a la teva disposició. 

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: sites.google.com/site/bibliotecadecentelles

Horari: de dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h. Dimecres, de 10 a
14 h. Dissabtes, de 10 a 13.30 h. (Els dies 24 i 30 de desembre i el

2 i 5 de gener estarà tancat, a més dels dies festius).
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- Curs de monitor/a d'ac-
tivitats en el lleure infantil
i juvenil. Intensiu de Na-
dal. A Centelles. Últimes
places
- Curs de director/a d'ac-
tivitats en el lleure infantil
i juvenil. Intensiu de set-
mana Santa. A Hostalets

Vine al PIPA a inscriure't

T'AGRADA LA NEU?
Al PIPA et donem tota la informació que necessitis per la
teva sortia a la neu: esports d'hivern, allotjaments, plànols
de pistes, preus de forfaits, descomptes...

Aquest mes destaquem l'ACTIC (Acreditació de com-
petències en tecnologies de la informació i la comunica-
ció)
æ Què és? el certificat emès per la Generalitat, que acre-
dita  un determinat nivell de competències (bàsic, mitjà o
avançat) en Tecnologies de la Informació i Comunicació. 
æ Qui el pot obtenir? Qualsevol persona de més de 16
anys.
æ Com s'obté? Fen una prova per ordinador. Per accedir-
hi, cal inscriure's a http://actic.gencat.cat (on també hi ha
un qüestionari d'autoavaluació que informa del nivell en
què estàs).

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 

Viatgeteca d’hivern

Assessoria d’estudis i professions

Formació en el Lleure a Osona Sud Curs 
2009-2010
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