
Amb la construcció dels habitatges del carrer Sant
Martí i gràcies a l'actuació conjunta amb la propietat
de la finca del davant, s'ha tret una petita nau de 300
metres i s'ha urbanitzat el carrer Teixidors, que va del
carrer Sant Martí al carrer Can Mamet, d'acord amb
el projecte d'urbanització d'aquest sector. 

El carrer té una vorera d'1 metre i mig i una ampla-

da de 3 metres i en un tram aparcament. Més enda-
vant, si es canvia la part industrial del carrer Torras i
Bages, es podria tornar a ordenar i fer el carrer més
ample.

Per deixar tota la zona condicionada, s'ha aprofitat
per asfaltar un tram de l'avinguda de la Font de
Marçó i un petit tram del carrer de Can Mamet.

Ajuntament de Centelles
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L'escola d'adults comença el segon trimestre!

Després de les vacances de Nadal ja tornem a estar a ple
rendiment i carregats de novetats pensades per a que tothom
pugui trobar el curs que està buscant. 

Com cada trimestre, tenim una àmplia oferta formativa, amb
més de 20 cursos,  tallers i monogràfics per a oferir. Com a no-
vetats hi destaquem:

o  Estètica i maquillatge         o Anglès intensiu
o  Francès per a viatgers      o Ofimàtica
o Informàtica bàsica nivell 1 o Història de Centelles
o  Iniciació al GPS a l'aire lliure
Aquest trimestre engeguem cursos i tallers en una nova fran-

ja horària, els dissabtes al matí. Aquesta iniciativa està pensada
per aquelles persones  que tenen ganes de continuar formant-
se i aprendre, però que les obligacions familiars i laborals no els
hi permeten.

Els cursos programats en aquest nou horari són:
o Anglès per a viatgers o Estètica i maquillatge. 
Per a consultar tota l'oferta formativa i els seus horaris,  po-

deu visitar-nos  al c/ Jesús, 25  en l'horari d'atenció al públic,  de
dilluns a dijous de 17 a 20 h; i el divendres de 17 a 19 h. 

També podeu trucar al 93 881 38 80, enviar un correu a l'a-
dreça  epacentelles@osonaformacio.org o consultar la pàgina
web de l'Ajuntament www.centelles.cat 

A més d'aquestes novetats, podeu demanar si hi han places
en  els cursos que ja estan en funcionament des del setembre, i
no dubteu en fer-nos arribar propostes sobre cursos o tallers
que poden ser del vostre interès. 

També us volem animar a participar en el programa “ Volun-
tariat per la llengua” que estem impulsant conjuntament amb el
Consorci per a la normalització lingüística (CPNL), l'Ajuntament
de Centelles i la Fundació Privada Osona Formació i Desenvo-
lupament. Si voleu formar part d'aquest projecte us podeu posar
en contacte amb nosaltres i us donarem tota la informació ne-
cessària!

Aprofitem per a desitjar-vos un FELIÇ 2009!!

Escola d'Adults EPA Centelles

Fundació Privada Osona Formació i Desenvolupament

Centre de Formació Permanent d’Osona Sud



A les 10 del vespre, després de l’oportuna convocatòria prèvia i sota la pre-
sidència de l’alcalde, Miquel Arisa Coma, es reuneix l’Ajuntament en Ple a
la casa de la vila per fer la sessió extraordinària de primera convocatòria.
Excusen l’assistència Pere Mulero Escobar, Rosa Díaz Segura i M. Assump-
ta Falgueras Marsal. El president declara oberta vàlidament la sessió i el se-
cretari llegeix l’esborrany de l’acta anterior que és aprovada per majoria de
més de dos terços.
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, L’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
MITJANÇANT EL PROCEDIMENT OBERT DE LES OBRES DE-
NOMINADES PROJECTE D’EXECUCIÓ PER A LA CONSTRUC-
CIÓ DE LA PISCINA COBERTA. FASE II.2. El Ple de l’Ajuntament,
en sessió extraordinària de 2-7-2008, va aprovar el Plec de condicions eco-
nomicoadministratives i la convocatòria de procediment obert per a l’adjudi-
cació de les obres denominades Projecte executiu per a la construcció de la
piscina coberta, fase II.2. El 9 i 23 de setembre de 2008 la mesa de contrac-
tació pública va portar a terme l’obertura de les pliques presentades i, abans
de fer la proposta d’adjudicació, optà per passar tota la documentació als ser-
veis tècnics de la corporació perquè emetessin un informe. La mesa de con-
tractació, reunida el 25-9-2008, davant la proposta presentada i d’acord amb
l’informe tècnic de la mateixa data proposa a l’òrgan competent de contrac-
tació adjudicar l’obra a l’empresa Dorseran Serveis de la Construcció, SL,
per haver ofert la millor relació preu condicions. El Ple, per majoria de més
de dos terços, va adoptar els acords: Primer. Adjudicar provisionalment,
mitjançant procediment obert, les obres denominades Projecte executiu per a
la construcció de la piscina coberta, fase II.2 a l’empresa Dorseran Serveis
de la Construcció, SL, per presentar la proposta més avantatjosa en el seu
conjunt i contractar l’execució pel preu cert d’un milió tres-cents quaranta-
un mil tres-cents vuitanta-dos euros (1.341.382,00 euros) pressupost del
contracte amb l’IVA exclòs. L’import de l’IVA, al 16%, és de dos-cents ca-
torze mil sis-cents vint-i-un euros amb dotze cèntims (214.621,12 euros).
Segon. Notificar els esmentats acords a l’empresa adjudicatària i requerir la
perquè en el termini de quinze dies hàbils, comptats des del dia següent a la
data de la notificació, presenti el document que acrediti haver constituït la
garantia definitiva equivalent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs,
67.069,10 euros, previ a la formalització del contracte el 17-11-2008, a les
12.00 hores, a la Secretaria de la corporació. Tercer. L’adjudicació definiti-
va del contracte es portarà a terme dins dels deu dies hàbils següents en què
finalitzi el termini de quinze dies després de la publicació de l’adjudicació
provisional. Quart. L’empresa adjudicatària ha de lliurar a l’Ajuntament el
Pla de seguretat i  salut en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des

de la notificació de l’adjudicació del contracte. Disposarà d’un temps
màxim de 10 dies, si s’escau, per a resoldre les esmenes per raó de de-
fectes o omissions que la corporació faci avinents, les quals restaran
condicionades a l’aprovació del Pla. Cinquè. El contractista iniciarà
les obres en un termini màxim de 15 dies, comptats a partir de l’en-
demà que la corporació li notifiqui l’acord d’aprovació del Pla de se-
guretat i salut en el treball, del qual n’haurà d’emetre prèviament un
informe el/la director/a facultatiu/iva de les obres. Sisè. Facultar l’Al-
caldia per a la signatura de tota la documentació que faci falta.
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, L’ADJUDICACIÓ PROVISIO-
NAL MITJANÇANT EL PROCEDIMENT OBERT DE LA
VENDA DE LA PARCEL·LA 4 DEL S. IV PONENT ÀMBIT 2
EL MARÇÓ VELL. El Ple, en sessió extraordinària del 21-7-2008,
va aprovar el Plec de condicions economicoadministratives i la convo-
catòria de procediment obert per a l’alienació de la parcel·la número 4,
del Sector IV, Ponent, Àmbit II, el Marçó Vell (dades registrals: finca
6.121). L’Ajuntament en Ple, per majoria de dos terços, la qual cosa
suposa 8 vots favorables  i 2 vots en contra (CiU)  dels tretze membres
que formen la corporació municipal, va adoptar: Primer. Adjudicar
provisionalment, mitjançant procediment obert, la venda de la

parcel·la número 4, del S. IV, Ponent, Àmbit II, el Marçó Vell (dades regis-
trals: finca 6.121) a l’empresa Oispar Centelles, SL, la qual es compromet a
adquirir la parcel·la pel preu de dos-cents cinquanta-vuit mil sis-cents vint-i-
un euros amb cinquanta-cinc cèntims (258.621,55 euros) pressupost de con-
tracte amb l’IVA exclòs. L’import de l’IVA, al 16%, és de quaranta-un mil
tres-cents setanta-nou euros amb quaranta-cinc cèntims (41.379,45 euros).
Segon. Notificar la part dispositiva dels esmentats acords a l’empresa adju-
dicatària i requerir la que, en el termini de quinze dies hàbils, comptats des
del dia següent a la data de notificació presenti el document que acrediti ha-
ver constituït la garantia definitiva equivalent al 5% de l’import d’adjudica-
ció, IVA exclòs, 12.931,08 euros, previ a la formalització del contracte el
18-11-2008, a les 12.00 hores, a la Secretaria de la corporació. Tercer.
L’adjudicació definitiva del contracte es portarà a terme dins dels deu dies
hàbils següents en què finalitzi el termini de quinze dies després de la publi-
cació de l’adjudicació provisional. Quart. Facultar l’Alcaldia per a la signa-
tura de tota la documentació que faci falta.
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA MODIFICACIÓ PARCIAL DE
L’ACORD DE CREACIÓ DEL REGISTRE TELEMÀTIC DE L’ENS
I L’APROVACIÓ DE PROCEDIMENTS TELEMÀTICS. Per acord de
la corporació de 30-10-2003 es va crear el registre telemàtic per a la recepció
i la sortida de documents tramesos per via telemàtica a través de l’eaCat. En
l’acord s’establia que la determinació dels procediments i dels tràmits que es
poden realitzar utilitzant el registre telemàtic es farà, d’acord amb la distri-
bució de competències, mitjançant la norma que els reguli o per decret d’Al-
caldia. El Ple, per majoria de més de dos terços, va adoptar: Primer. Apro-
var la modificació parcial de l’acord de creació del registre telemàtic de
l’ens pel que fa a la tramitació telemàtica dels procediments i dels tràmits de
la competència d’aquest ens local que consten a l’annex de l’acord. Segon.
L’accés al registre telemàtic es podrà realitzar a través de la pàgina web de
l’Ajuntament. Tercer. La presentació de sol·licituds, escrits i/o comunica-
cions en el Registre telemàtic tindrà els mateixos efectes que la presentació
efectuada per la resta de mitjans admesos per l’art. 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú. Quart. En cap cas es podran presentar
sol·licituds, escrits ni comunicacions pel Registre telemàtic de l’Ajuntament
si prèviament no està regulat o aprovat mitjançant la norma corresponent.
Les sol·licituds, escrits i/o comunicacions presentats en contra d’aquest punt
es tindran per no presentats i no produiran cap efecte. Cinquè. El còmput de
terminis en les sol·licituds, escrits i comunicacions a través del Registre te-
lemàtic de l’Ajuntament és el següent: L’entrada de sol·licituds, escrits i/o
comunicacions rebudes en dies inhàbils s’entendran efectuades a la primera
hora del primer dia hàbil següent. A aquests efectes, en l’assentament d’en-
trada corresponent hi constarà la data i l’hora en què, efectivament, s’ha re-
but la sol·licitud, l’escrit o la comunicació presentats, però en el missatge de
confirmació s’hi indicarà les zero hores i un minut de dia hàbil següent. Es
consideren dies inhàbils, a efectes del Registre telemàtic de l’Ajuntament,
els establerts com a dies festius en el calendari oficial de festes laborals a
Catalunya i de festes locals.
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, EL CONVENI D’ADHESIÓ DE L’e-
TRAM (CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA ELECTRÒNICA
DE CATALUNYA). El Consorci Administració Oberta Electrònica de Ca-
talunya (en endavant Consorci AOC) és una entitat pública de caràcter asso-
ciatiu formada per la Generalitat de Catalunya i el Consorci Localret, i té per
objecte promoure la implantació i la utilització de les noves tecnologies de la
informació i la comunicació en la prestació de serveis de les administracions
públiques. L’e-TRAM és una eina tecnològica desenvolupada pel Consorci
AOC amb l’objectiu d’oferir a les entitats locals una solució tecnològica i de
gestió per promoure i facilitar la gestió per mitjans telemàtics d’un conjunt
de tràmits i de gestions municipals realitzats pels ciutadans amb garanties ju-
rídiques i de seguretat. L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos

Resum de l’acta de la sessió extraordinària en ple de 2-10-08
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terços, va adoptar: Primer. Aprovar el Conveni d’adhesió de l’Ajuntament
de Centelles a L’e-TRAM. Segon. Facultar l’alcalde per a la signatura de to-
ta la documentació que sigui necessària. Tercer. Comunicar l’acord al Con-
sorci Administració Oberta de Catalunya per al seu coneixement i als efec-
tes que calgui.
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFI-
CACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICI-
PAL DELS SOLARS SITUATS A L’AVDA. I. CERDÀ, C/
METAL·LÚRGIA I C/ CURTIDORS. La Comissió d’Urbanisme de Bar-
celona, de 16-6-2004, suspèn l’aprovació definitiva de la modificació pun-
tual del Pla General d’Ordenació Municipal dels solars situats a l’avinguda
d’Ildefons Cerdà, c/ de la Metal·lúrgia i c/ dels Curtidors, promoguda i tra-
mesa per l’Ajuntament, a instància de la senyora Francesca Roqueta Mas i
la societat Madel Air Technical Diffusion, SA, fins a la presentació d’un
text refós, per triplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació pro-
visional i diligenciat i s’incorporin les prescripcions següents:
1.1 Caldrà fer una reserva total de 480,32 m2 per a destinar-los a sistemes lo-
cals, d’acord amb els articles 65.3 de la Llei 2/2002 d’urbanisme i 16.1 del
Reglament parcial de l’esmentada Llei d’urbanisme. Atès que hi ha un in-
crement de nou sostre de 550,81 m2 que suposa un sostre residencial total de
3.182,65m2.
1.2 Pel que fa a la cessió de 318,27 m2 de sostre corresponent al 10% de
l’aprofitament total de l’àmbit mitjançant una compensació en metàl·lic,
d’acord amb l’ar. 43 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, els pro-
pietaris hauran de cedir el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament, raó per
la qual no s’admet la seva formalització en forma de compensació econòmi-
ca. L’acord adoptat pel Ple de 26-2-2004 i notificat al promotor en data 15 -
3-2004 aprova provisionalment la modificació i en el paràgraf tercer deixa
clar que la cessió del 10%  no pot ser una compensació econòmica.
1.3 Caldrà que el document delimiti el Pla de millora urbana, al qual fa re-
ferència la memòria del document i reguli les condicions d’ordenació i les
cessions corresponents.
1.4. Caldrà aportar la documentació mediambiental adequada i, com a mí-
nim, l’informe mediambiental, d’acord amb l’art. 59.1 f de la Llei 2/2002 i
desenvolupada per l’article 10 del Decret 287/2003. L’Ajuntament en Ple,
per majoria de més de dos terços, va adoptar els següents acords: Primer.
Aprovar el text refós de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació
Municipal dels solars situats a l’avinguda d’Ildefons Cerdà, c/ de la
Metal·lúrgia i c/ dels Curtidors, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, a
instància de la senyora Francesca Roqueta Mas i la societat Madel Air Tech-
nical Diffusion, SA. No obstant això, s’introdueix la prescripció següent: -
Com ja es va dir en l’aprovació inicial el 20% dels habitatges han de ser de
protecció oficial. Aplicant el número màxim d’habitatges és: 3.182,65
m2/100 = 32,  això vol dir que 6 dels habitatges han de ser de protecció ofi-
cial: 3 a cada solar. Segon.  Remetre tres exemplars en suport paper i un en
format informàtic del text refós a la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat
amb l’objecte que s’aprovi definitivament.
6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LES AL·LEGACIONS A L’ESTUDIO
INFORMATIVO DEL PROYECTO CERCANÍAS DE BARCELONA.
LÍNEA R-3. TRAMO MONTCADA – VIC. DUPLICACIÓN DE VÍA”.
Anna Maria Chávez, regidora del grup polític municipal PSC, a indicació de
l’alcalde i després de consultar amb el secretari, llegeix la Moció: “En data
11-9-2008 la Direcció General de Ferrocarrils va aprovar provisionalment
l’Estudio informativo del Proyecto Cercanías de Barcelona. Línea R-3. Tra-
mo Montcada – Vic. Duplicación de Vía. Atès que l’Estudi esmentat es sot-
met a informació pública i audiència mitjançant anunci publicat al BOE
núm. 227, de 19-9-2008, per tal que tots els interessats puguin presentar les
al·legacions o els suggeriments que creguin pertinents. Atès que una vegada
analitzat l’Estudi per part de la corporació es veu la necessitat de fer una sè-
rie d’al·legacions. Els grups polítics municipals proposen al Ple l’adopció
dels acords: Primer. Aprovar les al·legacions a l’Estudio informativo del
Projecto Cercanías de Barcelona. Línea R-3. Tramo Montcada – Vic. Du-
plicación de Vía, que es detallen tot seguit:

1. Demanem que el Projecte prevegi en el sector de Sant Pau, al terme de
Centelles (Plànol 3.3.2,61), un pas soterrat de vianants per tal que el veïnat
d’aquest sector tingui una sortida cap a la població d’Aiguafreda. Actual-
ment per accedir a la població veïna es veuen obligats a travessar la via per
la part superior, amb el risc corresponent que aquest fet comporta. 
2. Demanem que el Projecte prevegi que les cases, els jardins i les zones ex-
teriors situades a l’extrem del carrer de les Falgueres (Plànol 3.3.2,64), en el
raval de les Falgueres, que toquen a la via, quedin el mínim afectades. Enca-
ra que el desdoblament no afecti directament aquest sector, atesa la proximi-
tat, demanem el màxim respecte possible a aquestes finques.
3. Demanem que el Projecte prevegi que en el sector de la ronda dels Es-
ports (Plànol 3.3.2, 66), en el qual hi ha diverses finques afectades, sobretot
jardins i patis d’edificis, es realitzi un replanteig del desdoblament. Entenem
que es desdobla per aquest espai per la dificultat d’ampliar el pont cap el
costat del carrer del Castell del Fitó (banda nord – oest), ja que hi ha dos
obstacles evidents: 
- L’ alçada del carrer no permet el pas de camions i furgonetes
- La dificultat d‘encarament amb l’estació
Per això proposem: 
- Replantejar el carrer del Castell del Fitó 
- Replantejar l’alçada del traçat de les vies en el tram d’entrada a la pobla-
ció.  
Els habitatges afectats es van construir fa 18 anys (1990), tenen llicència i
compleixen el requisit de no afectar l’espai reservat per a ús públic dels te-
rrenys de l’entorn de la via, d’acord amb permisos reguladors. Entenem que
es pot fer un replanteig d’aquest sector i ampliar per la part de nord-oest i
aplicar algunes de les propostes abans esmentades, aconseguint així respec-
tar aquests habitatges construïts recentment. 
4. Demanem que el Projecte, pel que fa a la remodelació de l’actual estació
(Plànol 3.3.2, 66) i els entorns, respecti la realitat del municipi, tant en l’àm-
bit arquitectònic com urbanístic, per tal de no trencar aquest conjunt històric
creat a finals del s. XIX inicis del s. XX. 
5. Demanem que el Projecte prevegi la reforma de l’actual passarel·la de
vianants, ja que es tracta d’un element d’interès, catalogat com a grau 2 en
el Pla especial de protecció del municipi. 
6. Demanem que la reserva d’espai per a una nova subestació es plantegi de
mutu acord amb l’Ajuntament de Centelles i d’acord amb el desenvolupa-
ment urbanístic del sector. 
7. Demanem que es prevegi a l’estudi la construcció d’un futur aparcament.
Un edifici amb plantes que permeti l’accés de vianants per sobre de la via
fins a l’estació i eviti la necessitat d’un pas soterrat davant de l’estació. Es
mantindria el pas soterrat davant del Camp d’en Nasi (final de l’andana
plantejat a l’estudi). Aquest aparcament donaria servei tant al veïnat de la
població com al dels pobles de l’entorn que utilitzin el transport públic,
que creuen que ha de ser una parada comercial de trens semidirectes a
Centelles. Creiem que amb aquest model de connexió entre l’aparca-
ment i l’estació  millorarà l’accessibilitat entre banda i banda de la via i
evitarà moltes escales actualment necessàries pel desnivell del terreny.
8. Demanem que en el Projecte s’inclogui, dins l’apartat d’elements ar-
queològics protegits, a més del jaciment de les Canes, el camp d’en Ge-
pic, el camp d’en Nasi, el molí del Rossell (Plànol 3.3.2,63) i el seus en-
torns (composició hidràulica), ja que està catalogat en grau 1 en el Pla
especial de protecció del municipi.
9. Demanem que a l’apartat on es fa referència a les companyies de ser-
veis elèctrics es tingui en compte l’empresa Electradistribució Cente-
lles, SLU (Societat de titularitat pública) que subministra tota l’energia
elèctrica a la població. També que es tingui en compte el Consell Co-
marcal d’Osona, ja que és el responsable dels connectors d’aigües resi-
duals d’alta del municipi. 
Segon. Remetre les al·legacions a la Subdirecció General de Plans i
Projectes del Ministeri de Foment per al seu coneixement i als efectes
que calgui.”. L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços,
aprova la moció íntegrament. S’aixeca la sessió a 2/4 d’11 del vespre.
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LES “IV JORNADES DE
QUALITAT EMPRESA-
RIAL” ES CONSOLIDEN
COM A EINA DE FORMA-
CIÓ PERMANENT PER A
LES EMPRESES

S’han realitzar Les IV Jorna-
des de Qualitat Empresarial, una
iniciativa del Servei de Promoció
Econòmica d’Osona Sud - Alt
Congost, conjuntament amb la
Fundació Privada Osona Forma-
ció i Desenvolupament, durant els
mesos d’octubre a desembre de
2008. En la seva quarta edició,
les Jornades han  estat  realitzades
en alguns dels diferents municipis
que formen part del Pacte Territo-
rial d’Osona Sud, entre Balenyà,
Centelles, Folgueroles, Sant Martí
de Centelles i Tona. Han consistit
en una sèrie d’accions formatives
de caràcter gratuït, dirigides a em-
presaris, autònoms, comerciants,
directius, treballadors i públic en
general, dels tretze municipis que
configuren el Pacte Territorial
d’Osona Sud-Alt Congost: Ai-
guafreda, Balenyà, el Brull, Cen-
telles, Folgueroles, Malla, Mun-
tanyola, Sant Martí de Centelles,
Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva,
Taradell, Tona i Viladrau. Tan-
mateix, la procedència geogràfica
dels assistents incloïa d’altres zo-
nes geogràfiques, com Osona,  el
Vallès Oriental i el Garraf.  

Josep Paré, coordinador del
Pacte Territorial de Promo-
ció Econòmica i Ocupació
d’Osona Sud - Alt Congost,
va subratllar durant l’acte
de cloenda, fent el balanç
final de les IV Jornades de

Qualitat Empresarial, que es trac-
ten d’una realitat consolidada, fet
que queda confirmat pel que fa a
la qualitat de continguts i ponents,
així com a l’alt  grau de participa-
ció. Les Jornades han servit per
posar en contacte persones i orga-
nitzacions interessades en la qua-
litat i millora del procés empresa-
rial.  Aquesta edició ha estat, sens
dubte, la millor fins ara. Per tant,
es pot dir amb satisfacció que el
Pacte Territorial de Promoció
Econòmica i Ocupació Osona
Sud- Alt Congost ha assolit amb
escreix els seus objectius .

De cara a la propera edició, les
Jornades es configuraran atenent
als suggeriments dels propis em-
presaris, convidant-los, des
d’aquí, a fer aportacions al Servei
de Promoció Econòmica de te-
mes empresarials que els puguin
inquietar.  Poden posar-se en con-
tacte a l’adreça de correu electrò-
nic osonasud.altcongost@diba.cat
o bé trucant al  938-811-257.

OFERTES DE FEINA:
O Empresa d’Osona sud busca

administratiu / iva per a tasques
d’atenció al client. Bon domini
d’informàtica i de la llengua cata-
lana.

O Taller dedicat al metall ubi-
cat a Osona sud cerca persona
amb experiència en el ram de la
soldadura per a realitzar muntat-
ges d’estructures metàl·liques.

Per a més informació:
Servei de Promoció  

Econòmica i Ocupació Osona
Sud- Alt Congost

C/ Nou, 11  08540 Centelles. Tel.:
93 881 12 57 Fax: 93 881 20 94

Correu electrònic:
osonasud.altcongost@diba.cat
www.osonasudaltcongost.org

EL CATÀLEG COL·LECTIU DE LA XARXA DE BIBLIO-
TEQUES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

Aquest catàleg permet identificar el fons documental de totes les bi-
blioteques de la Xarxa i, per tant, conèixer quines d’elles tenen un docu-
ment, quins documents hi ha d’un tema o autor determinat o a quines bi-
blioteques es troba disponible. La consulta es pot fer referida a tot el catà-
leg col·lectiu o bé limitar-la a les biblioteques d’una comarca, d’un muni-
cipi o a una única biblioteca. El catàleg es pot consultar a qualsevol hora,
excepte de dilluns a divendres de 12 a 2 de la nit (per raons de manteni-
ment). La interfície del catàleg també facilita serveis en línia, com ara: la

sol·licitud del carnet de la biblioteca, la consulta de les dades de l’usuari,
la renovació de documents en préstec i la reserva de documents que estan
prestats. A més, també permet l’accés a: la consulta de bases de dades
electròniques, altres catàlegs d’interès, la guia de Biblioteques de la Xar-
xa, les diferents novetats que arriben a les biblioteques de la Xarxa, el
catàleg infantil Chilias i la relació dels documents més prestats de la tota-
litat de la Xarxa.  La utilització d’un carnet polivalent a totes les bibliote-
ques de la Xarxa facilita el poder obtenir documents de diverses bibliote-
ques alhora.   Més informació i accés al catàleg: www.diba.cat/bibliote-
ques/default.asp.

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.es
Horari: de dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h. 

Dimecres, divendres i dissabtes, de 10 a 13.30 h
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æ Viatgeteca d’hivern
Z Pistes d’esquí
Z Transports 
Z Allotjaments 
Z Cursets
Z I un llarg etcètera

Al PIPA t’informem i assessorem per a preparar el teu viatge!!

Vols reincorporar-te als estudis? Al PIPA t’informem de totes les possi-
bilitats de formació: - Acreditació de competències professionals adquiri-
des a través de l’experiència laboral (per a aquells que tenen experiència
en un sector professional concret, però que no disposen de la titulació del
Cicle Formatiu Corresponent) - Formació per a treballadors en actiu - Es-
tudis a distància (Graduat en Educació Secundària, Cicles de Formació
Professional, Estudis Universitaris...) 

Amb el teu grup d’amics tens ganes de participar al Cau de Bruixes?
Tens idees i propostes? Vine. Entre tots podem fer un Cau de Bruixes
màgic i diferent

Per a majors de 17 anys. Feina compatible amb els estudis

L’agenda Llatinoamericana es va començar a publicar a iniciativa de Jo-
sé Maria Vigil i Pere Casaldàliga amb l’objectiu que fos una eina de re-
flexió sobre temes polítics i socials des d’una perspectiva constructiva i
crítica. Sota el lema “Cap a un nou socialisme. La utopia continua”, per-
sones com Frei Betto o Jaume Botey ens aporten el seu punt de vista. 

Obertes les inscripcions del 2n trimestre per l’Escola Municipal d’Educa-
ció Artística. Aquest trimestre estarà dedicat a les tècniques experimen-
tals (collage, fang, caretes de guix...). Horari: Dimarts o Dimecres de 2/4
de 6 a 2/4 de 8. Preu: 25 eur/trimestre. A partir de 1r de primària.  

Vols apuntar-te a la comparsa de joves PURGATORI PARADE? Aten-
ció, doncs, que estan al facebook!! Inscripcions al PIPA (40 euros).

EL PIPA ET POSA AL DIA
De dilluns a dijous de 5h a 8h i divendres de 10 a

1h i de 5 a 7 h
C/ Jesús, 25 pij.centelles@diba.cat 

www.centelles.cat/elpipa Tel. 93 881 23 23

VIATGETECA

Informació Municipal 

ESCOLA MUNICIPAL D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA

CARNAVAL

PREPARANT EL CAU DE BRUIXES

BORSA DE CANGURS I DE CLASSES PARTICULARS

AGENDA LLATINOAMERICANA 2007

ASSESSORIA D’ESTUDIS I PROFESSIONS

æ Si marxes uns dies: 
ZInformació de rutes i llocs per visitar
ZPlànols, guies d’allotjaments, guies de dife-
rents països
Z I tramitarem carnets internacionals (d’alber-
guista, d’estudiant, de professor)
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