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Ajuntament de Centelles

Informació Municipal

Cedits els terrenys per fer el parc de Bombers
Atès el nostre interès perquè hi hagués un parc de bombers que donés servei a Centelles i a Osona Sud, la Junta de Govern
de l’1 de desembre va aprovar la instal·lació del parc al terreny cedit per l’Ajuntament, situat al polígon industrial la Gavarra, al
costat del magatzem de l’Electra municipal.

Resum de l’acta de la sessió extraordinària del 24 de setembre de 2009
sòl i habitatge que preveu la normativa urbanística vigent. El 21-9- 2009 la

sidència de l’alcalde, Miquel Arisa Coma, es reuneix l’Ajuntament en Ple a

corporació remet a la Direcció General de Promoció de l’Habitatge i Sòl Re-

la casa de la vila per fer la sessió extraordinària. Hi assisteixen els regidors i

sidencial del Departament de Medi Ambient i Habitatge el Projecte de modi-

el secretari. Excusen l’assistència Josep Paré Aregall i Pere Mulero Esco-

ficació puntual del Pla parcial que conté les esmenes requerides per l’orga-

bar. Es declara oberta vàlidament la sessió i s’aprova l’acta anterior per ma-

nisme per tal que emeti un informe favorable.

joria de més de dos terços.

Atès que per donar compliment al requeriment esmentat en el document

1. APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ PUNTUAL PROVISIONAL

aprovat inicialment sobre la modificació puntual del Pla parcial s’han portat

DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR XII DEL C/ D’AIGUAFREDA DEL

a terme modificacions en els plànols 07 i 08 i en les pàgines 46 i 48. Atès

POLÍGON INDUSTRIAL LA GAVARRA. L’Ajuntament en Ple, en sessió

que en el document aprovat inicialment també s’han fet correccions d’ofici,

extraordinària del 28-5-2009, va aprovar inicialment la modificació puntual

en concret a la Memòria, pàg.: 11, 16, 20, 21, 26, 28 i 45. Les modifica-

del Pla parcial del s. XII, del c/Aiguafreda – industrial la Gavarra que consis-

cions esmentades no són substancials per la qual cosa no requereix una

teix en disminuir el sòl privat destinat a l’ús industrial per augmentar el sòl

nova publicació. El Departament de Medi Ambient i Habitatge fins a la data

destinat a ús residencial i a zones verdes i equipaments. Durant el termini

no ha emès l’informe requerit.
Segons la Llei d’urbanisme i la Llei reguladora de les bases de règim local

DOGC núm. 5397, de 10.06.2009; al diari la Vanguardia de 05.06.2009 i al

és procedent aprovar provisionalment aquesta modificació puntual del Pla

tauler d’anuncis de l’Ajuntament no s’han presentat al·legacions ni suggeri-

parcial. Atès el dictamen de la Comissió Informativa l’Ajuntament en Ple,

ments. Es varen requerir informes als organismes : ACA, ADIF, Departa-

per majoria de més de dos terços, va adoptar:

ment de Medi Ambient i Habitatge, Direcció General de Promoció de l’Habi-

Primer. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla parcial del s.

tatge, Ministeri de Foment. Atès que l’ACA, ADIF i el Ministeri de Foment

XII, del c/Aiguafreda – industrial la Gavarra que consisteix en disminuir el

han emès un informe favorable i atès que la Direcció General de Promoció

sòl privat destinat a l’ús industrial per augmentar el sòl destinat a ús resi-

de l’Habitatge, Servei de Planificació de l’Habitatge i Sòl Residencial del De-

dencial i a zones verdes i equipaments.

partament de Medi Ambient i Habitatge ha emès un informe desfavorable,

Segon. Enviar l’expedient complet, per triplicat, de l’esmentada modificació

en el qual requereix a l’Administració actuant que faci un seguit d’esmenes

puntual del Pla parcial a la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat amb la

per tal de donar compliment a les determinacions en matèria de política de

finalitat que resolgui sobre l’aprovació definitiva.

Gener 2010

d’exposició al públic, amb anuncis al BOP núm. 135, de 06.06.2009; al

El Portal de Centelles

A les 10 del vespre, després de l’oportuna convocatòria prèvia i sota la pre-
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2. APROVAR, SI ESCAU, ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL
DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES DE
LA GENERALITAT, PER AL PLA DE BARRIS (2009 – 2013). El 23 de juliol

Barri/Àrea
Nucli Antic

Pressupost Aprovat
5.000.000

Subvenció
3.750.000

% Subv.
75%

de 2009 la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat ha atorgat una subvenció per al finançament del projecte d’intervenció integral del barri del Nucli an-

Anualitat 2010 Anualitat 2011
216.494,85
251.288,65

Anualitat 2012
1.585.051,55

Anualitat 2013
1.615.979,38

tic, anualitat 2009-2013 (Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees
urbanes i viles que requereixen especial atenció). Atès el dictamen de la Co-

Segon. Facultar l’alcalde per a la signatura de la documentació que sigui ne-

missió Informativa l’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, va

cessària. Tercer. Notificar la part dispositiva de l’acord a la Direcció General

adoptar:

d’Arquitectura i Paisatge del Departament de Política Territorial i Obres Públi-

Primer. Acceptar la subvenció atorgada el 23 de juliol de 2009 de:

ques de la Generalitat.

A les 10 del vespre, i sota la presidència de l’alcalde, Miquel Arisa Coma, es

l’aprovació de la liquidació del Pressupost general de l’exercici de 2008 es dis-

reuneix l’Ajuntament en Ple a la casa de la vila per fer la sessió ordinària de pri-

posa de crèdit incorporable mitjançant romanent de Tresoreria. Atès que és ne-

mera convocatòria. Hi assisteixen els regidors i el secretari. Excusa l’assistència

cessari fer un suplement en diverses partides de despeses dels capítols 1 i 2

Pere Mulero Escobar. El president declara oberta vàlidament la sessió i el se-

per tal de fer front a despeses corrents. Atès que entre les modificacions pressu-

cretari llegeix l’esborrany de l’acta anterior que s’aprova per majoria de més de

postàries que autoritza la normativa, les aplicables en el nostre cas són les que

dos terços.

es descriuen a continuació: Suplement de crèdit mitjançant l’aplicació del roma-

1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL

nent de Tresoreria (60.830,65 €); Suplement de crèdit mitjançant l’aplicació de

PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT NÚMERO 2/2009

majors ingressos (40.000 €) i Suplement de crèdit mitjançant l’aplicació de trans-

L’execució del Pressupost municipal comporta l’obligació d’adaptar-lo a les ne-

ferències de crèdit (26.500 €). Es proposa al Consell rector l’adopció del:

cessitats quant a l’obtenció del crèdit suficient per subvenir la despesa en cada

Primer.- Aprovar la 1a. modificació de crèdits en el Pressupost de l’Organisme

moment. Atès que de l’aprovació de la liquidació del Pressupost general de

autònom local residència Sant Gabriel vigent, en els termes:

l’exercici de 2008 es disposa de crèdit incorporable mitjançant romanent de Tre-

1. Procedència dels fons: Romanent de Tresoreria, resultat de la liquidació del

soreria. Atès que és necessari portar a terme obres d’inversions i també fer un

Pressupost general de l’exercici de 2008 (60.830,65 €); Majors ingressos

suplement, i en el seu cas habilitació de crèdit extraordinari, de diverses partides

(40.000 €) i Transferències de crèdit (26.500 €)

de despeses dels capítols 1, 2,3, 4, i 6, per tal de fer front a despeses que s’han

2. Crèdits suplementats: Pressupost de despeses: Despeses de personal

de realitzar durant aquest any. Atès que entre les modificacions pressupostàries

(30.000) i Despeses de béns corrents i de serveis (70.830,65)

que autoritza la normativa les aplicables en el nostre cas són les que es des-

3. Detall de l’estat final de les partides afectades per la modificació proposada

criuen a continuació: Habilitació de crèdit extraordinari mitjançant l’aplicació del

4. Detall de l’estat final dels capítols afectats per la modificació proposada

romanent de Tresoreria (43.889,42 €); Habilitació de crèdit extraordinari mit-

Pressupost d’ingressos: Taxes i altres ingressos (1.056.000) i Transferències

jançant l’aplicació de noves previsions d’ingressos (4849 €); Suplements de crè-

corrents (210.000)

dit mitjançant l’aplicació del romanent de Tresoreria (242.700,02 €); Suplements

Pressupost de despeses: Despeses de personal (882.500) i Compra de béns

de crèdit mitjançant l’aplicació de noves previsions d’ingressos (16.643 €); Su-

corrents i de serveis (444.930,65)

plements de crèdit mitjançant l’aplicació de majors ingressos (76.482,63 €) i

Segon. Remetre l’expedient complet a l’Ajuntament perquè segueixi la tramitació

Transferències de crèdit (25.000 €).

corresponent per a l’aprovació definitiva.”

Atesa la Memòria justificativa i Segons els informes del secretari, de la interven-

L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, aprova amb caràcter

tora i el dictamen de la Comissió Informativa l’Ajuntament en Ple, per majoria de

definitiu l’expedient de modificació de crèdit de l’Organisme autònom local re-

més de dos terços, la qual cosa suposa nou vots favorables i tres vots en contra

sidència Sant Gabriel núm. 1/2009.

(CiU i APC-EPM) dels tretze membres que formen la corporació municipal, va

3. APROVAR, SI ESCAU, PROVISIONAL LA MODIFICACIÓ DE LES ORDE-

adoptar: Primer. Aprovar la segona modificació de crèdit en el Pressupost Gene-

NANCES FISCALS PER AL 2010 DELS NÚM. 16, 17, 22, 23 I 26

ral vigent, en els termes:

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial de-

1. Procedència dels fons: Romanent de Tresoreria que resulta de la liquidació

cret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els articles del 15 al 19 el pro-

del Pressupost general de l’exercici de 2008 (286.589,44 €); Noves previsions

cediment per aprovar i modificar les ordenances fiscals reguladores dels tributs

d’ingressos (21.492 €); Majors ingressos (76.482,63 €) i Transferències de crè-

locals. En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals hauran

dit (25.000 €.

d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. Atès

2. Crèdits suplementats i habilitats: Despeses de personal (-2.500); Despeses

que l’evolució anual de l’IPC a mes de setembre de l’any 2009 és de -1 %, i el

en béns corrents i serveis (268.041,60); Despeses financeres (5.000); Trans-

de l’IPC Català és de -0,5 %, la qual cosa comporta deflació; per això, és encer-

ferències corrents (32.943) i Inversions reals (81.079,47).

tat establir la congelació dels impostos locals així com de les taxes, amb l’excep-

3. Detall de l’estat final de les partides afectades per la modificació proposada.

ció de:

4. Detall de l’estat final dels capítols afectats per la modificació proposada (estat

- La taxa per l’abastament de l’aigua potable i el servei del tanatori.

de despeses): Despeses de personal (2.060.756,75); Despeses en béns co-

Les taxes que es modifiquen són:

rrents i serveis (3.253.416,49); Despeses financeres (40.166,92); Transferències

Ordenança fiscal núm. 16, Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals,

corrents (1.132.594,60) i Inversions reals (4.596.168,18)

conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local: S’incrementa

Segon. Que l’expedient sigui exposat al públic pel termini de quinze dies, als

la quota tributària sobre un únic concepte, el servei de tanatori i s’exclou de l’in-

efectes d’examen i reclamacions. Tercer. Que en el cas de no presentar-se re-

crement esmentat a les persones residents en el municipi.

clamacions s’entendrà elevat a definitiu l’acord d’aprovació inicial.

Ordenança fiscal núm. 17, Taxa per al subministrament d’aigua: S’incrementa la

2. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DE

quota tributària sobre el bloc 1) ús domèstic, en un 3 %, 3,5 %, 4,15 % i 4,5 %;

L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL RESIDÈNCIA ST. GABRIEL NÚM. 1/2009

bloc 2) ús industrial, en un 3 % i 3,5 % i el bloc 3) ús agrícola, en un 3 % .

L’execució del Pressupost de l’Organisme autònom local residència Sant Ga-

Ordenança fiscal núm. 22, Taxes per recollida, tractament i eliminació d’escom-

briel comporta l’obligació d’anar adaptant-lo a les necessitats en quant a l’obten-

braries i altres residus urbans: Respecte a la taxa de recollida de residus urbans

ció del crèdit suficient per subvenir la despesa en cada moment. Atès que de

domiciliaris, a l’article 5. Beneficis fiscals, bonificacions, pel que fa a l’apartat 1.

El Portal de Centelles

Gener 2010

Resum de l’acta de la sessió ordinària del 24 d’octubre de 2009
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Tindran una bonificació del 50%, hi ha un canvi d’indicador per a aquelles pres-

5. APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES/ESSES

tacions i serveis competència del Govern de la Generalitat de Catalunya en

Segons el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme; Obres i Patrimoni,

substitució de l’IPREM d’àmbit estatal i s’hi afegeix un nou apartat de bonifica-

Qualitat ambiental i mobilitat, i Qualitat urbana de 19-10-2009. L’Ajuntament en

cions d’un 25 %.

Ple, per majoria de més de dos terços, va adoptar: Primer. L’Ajuntament de

Ordenança fiscal núm. 23, Taxa per estada en residència d’avis: pel que fa a les

Centelles fa seus els objectius de la Unió Europea per a l’any 2020 i adopta el

tarifes, apartat C. Residència assistida i apartat D. Residència assistida no as-

compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 %

sociada, les quotes aplicables durant el 2010 s’adequaran a les que aprovi en el

per a 2020, mitjançant la creació de plans d’acció en favor de les fonts d’ener-

seu moment l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS).

gies renovables. Segon. L’Ajuntament des compromet a elaborar un Pla d’Acció

Ordenança fiscal núm. 26, Taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments

d’Energia Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’adhesió al

especials en establiments municipals: l’article 6è. Quota tributària, pel que fa a

Pacte. Tercer. L’Ajuntament es compromet també a elaborar un informe biennal

l’apartat 2. Reduccions a les quotes de l’Escola de Música, s’hi afegeix un nou

per a l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Ener-

apartat.

gia, a informar de les fites obtingudes en l’acompliment de Pla d’Acció i a partici-

Segons la Memòria d’Alcaldia i els informes de Secretaria i d’Intervenció, de 22-

par (en els termes que consideri oportú) en la Conferència d’alcaldes per a

10-2009 i atès el dictamen de la Comissió Informativa l’Ajuntament en Ple, per

l’energia sostenible a Europa. Quart. Facultar l’alcalde per a la signatura de tota

majoria de més de dos terços, la qual cosa suposa deu vots favorables i dos

la documentació. Cinquè. Comunicar els acords al comissari de Transports i

vots en contra (CiU) dels tretze membres que formen la corporació municipal,

Energia de la Unió Europea i al president delegat de l’Àrea de Medi Ambient de

va adoptar:

la Diputació per fer possible les tasques de suport i coordinació dels municipis

Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2010 la modificació de les or-

que s’hi adhereixin.

denances fiscals reguladores de les taxes següents:

6. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚM. 236, 240, 241 I

- Ordenança fiscal núm. 16: Taxa per la prestació de serveis en cementiris lo-

261 DE L’ANY 2009

cals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. Núm.17:

DECRET NÚM. 236/2009 - Nomenar Maria Pilar Carmona Arcija funcionària in-

Taxa pel subministrament d’aigua. Núm. 22: Taxes per recollida, tractament i

terina adscrita al lloc de treball d’agutzil, categoria subaltern, grup E, adscrit a

eliminació d’escombraries i altres residus urbans. Núm. 23: Taxa per estada en

l’Àrea de Secretaria de la corporació. El nomenament està subjecte al dret ad-

residència d’avis. Núm. 26: Taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments

ministratiu i iniciarà els efectes el mateix dia que es formalitzi l’acta de presa de

especials en establiments municipals.

possessió que es portarà a terme el 16-9-2009, i cessarà per qualsevol de les

Segon. Comunicar les noves tarifes del Servei municipal del subministrament

causes que fa referència l’art.7 del Decret 214/1990.

d’aigua potable de Centelles presentada per SOREA, SA, empresa conces-

DECRET NÚM. 240/2009 - contractar, amb caràcter d’urgència, mitjançant con-

sionària del servei, a la Comissió de preus de Catalunya, de conformitat amb el

tracte laboral temporal a temps parcial, per cobrir la plaça de dinamitzadora ju-

Decret 339/2001, de 18 de desembre. Tercer. Establir que l’esmentat augment

venil a l’Espai jove.

de les tarifes tinguin efecte a partir de l’1 de gener de 2010. Quart. Aprovar els

DECRET NÚM. 241/2009 - contractar amb caràcter d’urgència un/a tècnic/a de

informes tècnics i econòmics per determinar l’import de les taxes següents: Ta-

promoció econòmica i d’igualtat d’oportunitats que porti a terme els seus serveis

xa pel subministrament d’aigua i Taxa per la prestació de serveis en cementiris

a la secció de Promoció Econòmica.

locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, servei

DECRET NÚM. 261/2009 - contractar, amb caràcter d’urgència, un/a dinamitza-

de tanatori.

dor/a juvenil que porti a terme el servei al Punt d’Informació, participació i as-

Cinquè. Els acords definitius en matèria de derogació, d’aprovació i de modifica-

sessorament (PIPA).
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.

els criteris:1) Publicar la relació d’ordenances que es deroguen i s’aproven per

7. RATIFICAR EL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 262 DE L’ANY 2009

primer cop. 2) Publicar íntegrament els elements tributaris de determinació obli-

DECRET NÚM. 262/2009 - Atès l’Ordre PTO/364/2009, de 23 de juliol, per la

gatòria per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model

qual es fa pública la convocatòria per a l’atorgament de les subvencions previs-

proposat i aprovat per la Diputació.

tes en el Fons per a la regularització d’urbanitzacions que crea la Llei 3/2009,

Sisè. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els acords provi-

de 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanís-

sionals, així com el text complet de les ordenances fiscals aprovades de nou o

tics, i s’aproven les bases reguladores que l’han de regir. Atesa la possibilitat

modificades durant trenta dies hàbils, des del dia següent al de la publicació de

d’incloure actuacions necessàries que poden ser objecte de subvenció, RE-

l’anunci al BOP Durant el període d’exposició pública, les persones que tinguin

SOLC: Primer. Sol·licitar una subvenció per import de 247.507,68 per portar

un interès directe o resultin afectades podran examinar l’expedient i presentar

a terme la redacció del Projecte d’urbanització del sector XV, Ciutat jardí –

les reclamacions. Transcorregut aquest període sense que s’hagin presentat re-

Sant Pau. Segon. La corporació es compromet a dur a terme les inversions i

clamacions, els acords restaran aprovats. Setè. Publicar en el BOP els acords

les despeses necessàries. Tercer. Notificar la part dispositiva de l’esmentat

definitius que, calgui adoptar, així com el text de les ordenances noves i modifi-

acord a la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge del Departament de Políti-

cades. Vuitè. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat els

ca Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, per al seu coneixement i als

acords de modificació d’ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals,

efectes que calgui. L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, el

Gener 2010

ció d’ordenances fiscals per a l’exercici de 2010 es publicaran en el BOP amb

ratifica en la seva integritat.

4. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI D’AGERMANAMENT AMB EL PO-

8. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS

BLE DE CAPARAN (SENEGAL)

El grup polític municipal CiU, va presentar la moció sobre la independència de

L’Ajuntament de Centelles i el poble de Caparan (Senegal) tenen la voluntat de

Catalunya i l’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, amb tres

començar un procés de cooperació a través d’un pla d’acció mitjançant un Con-

vots favorables (CiU i APC-EPM) i nou vots en contra (PSC-PM) dels tretze

veni d’agermanament. L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços,

membres que formen la corporació municipal, rebutgen íntegrament la Moció.

la qual cosa suposa nou vots favorables i tres vots en contra (CiU i APC-EPM)

Entre d’altres temes es va parlar de les obres d’Adequació dels vestidors del

dels tretze membres que formen la corporació municipal, va adoptar: Primer.

camp de futbol, els comptes de l’Escola de Música, les obres del c/ Sant Joan,

Aprovar el Conveni d’agermanament amb el poble de Caparan (Senegal) i

la redacció del reglament orgànic municipal, els pisos del c/ Sant Llop, els pro-

l’Ajuntament de Centelles. Segon. Facultar l’Alcaldia per a la signatura de tota la

cessos participatius, el magatzem de la Gavarra, la compra de dos vehicles mu-

documentació que sigui necessària. Tercer. Comunicar la part dispositiva de

nicipals, el mercat anticrisi, el disseny de Centelles és màgia, l’incivisme, la ne-

l’acord al president de l’Associació per al Desenvolupament Integral de Caparan

teja de la carretera de Sant Feliu de Codines i el segon Pla Zapatero (FEIL).

(ADIC) per al seu coneixement i als efectes que calgui.

S’aixeca la sessió a les 12 de la nit.
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un cop s’hagin aprovat definitivament.

25

26PORTALok.qxd

9/1/10

11:46

Página 1

Informació Municipal

Gener 2010

HE QUEDAT SENSE
FEINA... QUÈ FAIG ARA?
Segurament alguns dels que esteu llegint aquestes línies heu quedat sense feina i us trobeu de cop i
volta que voleu tornar a entrar al
món laboral i no sabeu com buscar
feina. Aquí teniu un petit resum dels
passos que cal seguir:
1. Saber de què podem treballar: Primer de tot, hem de saber
quin tipus de feina podem accedir
en funció dels nostres estudis i de
la nostra experiència laboral. També hem de tenir en compte les nostres preferències (què m’agradaria
fer) i habilitats (què sé fer).
2. Formar-nos per ser més
competents en el món laboral:
És a dir, si no estem prou preparat
per exercir una feina a què aspirem, tenim la possibilitat de preparar-nos mitjançant cursos de formació ocupacional, i, a més a més,
gratuïtament. Per a més informació:
www.oficinadetreball.cat
3. Fer el currículum: Anotar-hi
les dades personals, acadèmiques i
laborals. El currículum sempre ha
de ser fet a ordinador, ben estructurat, sense faltes d’ortografia i amb
una fotografia recent.
4. Enviar el currículum a les
empreses on ens interessaria
treballar: Hem de plantejar-nos
quin tipus d’empreses poden necessitar persones que es dediquin
a allò al que jo aspiro. Caldrà ferlos arribar un currículum junt a
una carta de presentació. Buscarem empreses lluny de casa o a

prop en funció de les nostres preferències, necessitats i/o recursos.
5. Buscar ofertes de feina per
Internet: Existeixen un munt de pàgines web dedicades a la recerca
de feina. Recordeu que les empreses, cada vegada més, recorren a
internet per buscar personal. Si no
teniu internet a casa, sempre podeu connectar-vos des del Club de
la Feina. Aquest és un espai de recerca activa de feina, obert a totes
les persones inscrites al Servei de
Promoció Econòmica, on es pot trobar: accés a internet, informació sobre ofertes de feina i de formació i
assessorament individualitzat.
6. Inscriure’s a l’OTG: Apunta’t
com a demandant d’ocupació a
l’Oficina de Treball de la Generalitat, ubicada a Vic i, de manera freqüent, consulta les ofertes de feina
de les que disposen.
7. Repetir el procés fins a trobar una feina: Després d’haver enviat els currículums, caldrà fer un
seguiment de totes les ofertes de
treball on ens haurem apuntat per
saber si ja són cobertes amb algun
candidat.
8. Apunta’t al Servei de Promoció Econòmica. Al nostre Servei t’oferirem orientació i assessorament, a més a més, d’ofertes de
feina per l’àmbit d’Osona Sud Alt
Congost.
Per a més informació:
Servei de Promoció Econòmica i
Ocupació Osona Sud- Alt Congost
C/ Nou, 11 08540 Centelles
Telèfon: 93 881 12 57
Fax: 93 881 20 94
a/e: osonasud.altcongost@diba.es

Viatgeteca
Viatgeteca d’hivern
Si marxes uns dies:
e Pistes d'esquí
e Informació de rutes i llocs
per visitar
e Transports
e Allotjaments
e Plànols, guies d'allotjaments,
guies de diferents països
e Cursets
e Seguretat en la pràctica
e I tramitarem carnets internade l'esport d'hivern
cionals (d'alberguista, d'estue I un llarg etcètera
diant, de professor).
T'informem i assessorem per preparar el teu viatge!!
Assessoria d’estudis i professions
Vols formar-te i obtenir un títol professional?
–Proves per l'obtenció del títol de formació professional. Per aquelles persones que tenen experiència en un àmbit professional específic i han anat formant-se dins i fora del sistema educatiu. Presentació de la sol·licitud d'inscripció del 7 al 21 de gener.
–Proves que han de superar les persones que volen accedir al grau
mitjà dels ensenyaments esportius d'esquí alpí i surf de neu. Inscripcions del 10 de febrer al 1 de març.
–Informació de cursos de monitor/a i de director/a d'activitats de lleure infantil i juvenil.
–Cursos de formació ocupacional.
Concurs de curtmetratges pel Cau de Bruixes 2010
Concurs destinat a grups de joves de 12 a 18 anys. Els grups han
de ser entre 3 i 6 persones. El curtmetratge, ambientat en la temàtica de la bruixeria, cal presentar-se abans del 15 de gener a l'Espai
Jove i ha de tenir una durada inferior a 10 minuts. No ho dubtis, vine
a buscar les bases del concurs!
Borsa de cangurs i de classes particulars
Per a majors de 17 anys. Feina compatible amb els estudis. Informate'n i inscriu-t'hi al PIPA.
Escola Municipal d’educació artística
Obertes les inscripcions del 2n trimestre per l’Escola Municipal
d’Educació Artística. horari: divendres, de les 17:15 a les 18:45.
Preu: 36 euros/ trimestre.
Ja estàs a punt? El Cau de Bruixes ja és aquí

www.osonasudaltcongost.org

Biblioteca Municipal "La Cooperativa"
ALADÍ, EL NOU CATÀLEG COL·LECTIU
L’Aladí és el catàleg col·lectiu de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona. Aplega i permet identificar tota la informació documental que es troba a la totalitat de biblioteques i bibliobusos de la Xarxa; un fons multidisciplinar que actualment inclou llibres, CDs, DVDs, revistes, recursos electrònics, registres de bases de
dades electròniques i buidatges de revistes i publicacions periòdiques.
Aquest catàleg permet identificar fàcilment quines biblioteques de
la Xarxa tenen un document d’un tema o autor determinat i en quines
es troba disponible per a la seva consulta o préstec. La cerca es pot
fer sobre tot el conjunt del catàleg col·lectiu, a les biblioteques d’una
26
comarca, d’un municipi o d’un bibliobús, o bé limitar-la per tipus de
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EL PIPA ET POSA AL DIA
De dilluns a dijous de 5h a 8h
Divendres de 10 a 13h i de 5h a 7h
C/ Jesús, 25 pij.centelles@diba.cat
www.centelles.cat/elpipa Tel. 93 881 23 23

Torna el Cau de Bruixes. El 31 de gener viu la màgia de Centelles!
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.

document.
Des de la seva interfície es pot accedir a serveis en línia com la
sol·licitud del carnet de la biblioteca, la consulta de les dades de l’usuari, les renovacions de documents en préstec i la reserva de documents
que estan prestats, així com guardar els resultats de les cerques i fer
valoracions dels documents del catàleg. També permet accedir a la
consulta de vàries bases de dades electròniques, al catàleg infantil
Chilias i a altres enllaços d’interès.
Si és la primera vegada que consultes l’Aladí, et recomanem que visitis l’apartat Ajuda, per a conèixer amb més detall el seu funcionament
i continguts.
Pots accedir a aquest catàleg des de l’adreça: sinera.diba.cat/.

