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Informació Municipal 

Millores generals al parc del Pla del Mestre
S’han fet obres generals de millores al parc del Pla

del Mestre: s’han eliminat els ferros deteriorats que
envoltaven els parterres; s’ha arrencat i posteriorment
reposat part del paviment de peces de formigó que
faltaven o estaven aixecades a la zona de la plaça;
per motius de seguretat i manteniment s’ha transfor-

mat en jardinera la font del monument. També s’han
revisat i pintat tots els jocs infantils perquè es trobin
en perfecte estat d’ús per a la quitxalla i resta pendent
de col·locar una tanca de fusta al voltant de la zona
de jocs infantils i d’instal·lar un nou element del tipus
molla que es farà a curt termini. 
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Resum de l’acta de la sessió extraordinària 7/2013 (30-10-2013)
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Assistents: Miquel Arisa Coma, alcalde president, els Regidors/ores i el secretari ge-

neral. No hi assisteixen: Isabel Matas Babón, regidora de CiU. El president obre la

sessió i el secretari llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió anterior que s’aprova per

majoria de més de dos terços.    

1. DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA COM A REGIDORA PRESENTADA PER

ASSUMPTA FALGUERAS MARSAL, DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL ALTER-

NATIVA PER CENTELLES- ENTESA (ApC-E)

L’Alcaldia - presidència informa sobre la renuncia, com a regidora de la corporació,

presentada per Assumpta Falgueras i Marsal que pertany al grup polític Alternativa

per Centelles – Entesa (ApC-E). La renúncia es va fer mitjançant una sol·licitud pre-

sentada al Registre General de l’Ajuntament el 23 d’octubre de 2013. El Ple de l’Ajun-

tament es dóna per assabentat i acorda, amb el quòrum de més de dos terços, reme-

tre el certificat de l’acord adoptat a la Junta Electoral Central als efectes de procedir a

la substitució. 

2. APROVA, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL

PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT NÚM. 3/2013

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

tats en quant a l’obtenció del crèdit suficient per subvenir la despesa en cada mo-

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

2012 es disposa de crèdit incorporable mitjançant romanent de Tresoreria. Atès que

és necessari fer un suplement, i en el seu cas habilitació de crèdit extraordinari, de di-

verses partides de despeses dels cap. 2, 4 i 6  per tal de fer front a despeses  que

s’han de realitzar durant aquest any. Atès que amb aquesta modificació no es supera

el límit de la regla de la despesa. Atesa la memòria justificativa i segons l’informe de

Secretaria i Intervenció l'Ajuntament en Ple, per nou vots favorables i dos vots en

contra (CiU i Esquerra-AM), va adoptar: Primer. Aprovar la segona modificació de

crèdit (MP 3/2013) en el Pressupost General vigent, en els termes:

1. Procedència dels fons

- Noves previsions d’ingressos:

Partida Títol  Noves previsions

461,05 Subvenció Diputació, Curs proves accés grau superior 21.000,00

761,00 Diputació, Xarxa de Govers locals, anualitat 2013 566.998,15

450,60 Pla de Barris,  Transferències corrents 3.511,08

750,60 Pla de Barris, transferències de capital 22.313,60

450,52 PUOSC 2013-2016, reparació i manteniment 43.329,00

Total 657.151,83

- Majors ingressos:

Partida Títol  Majors ingressos

534,00 Electradistribució, participació beneficis 187.600,00

399,03 Ingressos alumnes, Curs proves accés grau superior 2.250,00

420,00 Participació en els tributs de l'Estat 15.000,00

461,00 Subvenció Diputació, Curs proves accés grau mitjà 173,00

Total 205.023,00

2. Modificacions de crèdit:

Capítol Denominació Import

2 Despeses en béns corrents i serveis 306.090,97

4 Transferències corrents -50.577,00

6 Inversions reals 606.660,86

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

despeses)

Capítol Denominació Import

2 Despeses en béns corrents i serveis 3.119.073,38

4 Transferències corrents 859.888,00

6 Inversions reals 1.301.272,92

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

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

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

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

PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL RESIDÈNCIA SANT GA-

BRIEL NÚMERO 2/2013

L’execució del Pressupost de l’Organisme autònom local Residència Sant Gabriel

comporta l’obligació d’anar adaptant-lo a les necessitats en quant a l’obtenció del crè-

dit suficient per subvenir la despesa en cada moment. Atès que de l’aprovació de la li-

quidació del Pressupost general de l’exercici de 2012 es disposa de crèdit incorpora-

ble mitjançant romanent de Tresoreria. Atès que és necessari fer suplement de crèdit

en la partida de despeses del capítol 1r. per augment de personal i suplències. Atesa

la Memòria justificativa, el certificat de l’acord adoptat pel Consell rector de l’organis-

me autònom local residència Sant Gabriel i l’informe de Secretaria i d’Intervenció

l’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, va adoptar:

Primer.- Aprovar la 2a. modificació de crèdits (M.P. 2/2013) en el Pressupost de l’Or-

ganisme autònom local Residència Sant Gabriel vigent, en els termes:

1. Procedència dels fons:

Majors ingressos: “Serveis assistencials. Residències 3a. Edat” = 90.000€.

2. Crèdit que es suplementa: 

Pressupost de despeses. “Retribucions bàsiques personal laboral”=70.000€ i “Quo-

tes Seguretat Social”=20.000€.

3. Detall de l’estat final de la partida afectada per la modificació proposada:

Pressupost d’ingressos. “Serveis assistencials. Residències 3a. Edat” = 1.300.000€.

Pressupost de despeses. “Retribucions bàsiques personal laboral”=866.000€ i “Quo-

tes Seguretat Social”=260.000€.

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

Pressupost d’ingressos. Capítol 3 “Taxes i altres ingressos” = 1.319.000€

Pressupost de despeses. Capítol 1 “Despeses de personal” = 1.132.000€

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

rresponent per a l’aprovació definitiva.

4. APROVAR, SI ESCAU, PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES OR-

DENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI DE 2014 DELS NÚM. 1, 2, 3, 4, 5, 16,

18, 20, 21, 22 I 23

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

gislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els art. del 15 al 19 el procediment per

aprovar i modificar les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. [...] Les or-

denances fiscals han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fona-

mental de gestió dels tributs locals i alhora de comunicació informativa amb els ciuta-

dans i les ciutadanes de drets i de garanties dels/de les contribuents. Per tal que les

ordenances compleixin aqueixes funcions cal adaptar-les puntualment a les modifica-

cions legals significatives, la qual cosa es fa mitjançant aquests acords.

Segons els informes tècnics econòmics [...] les taxes per prestació de serveis públics

o de realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es

modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost

previsible del servei o de l’activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article

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

cret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

En relació als impostos es modifiquen els següents:

- Núm. 1, Impost sobre béns immobles. Es porta a terme una adaptació legal i juris-

prudencial de l’articulat. En referència a l’art. 7è. Determinació de la quota, els tipus

impositius i el recàrrec, s’elimina l’apartat 3r. (tipus de gravamen aplicable als béns

immobles de característiques especials), per la qual cosa l’apartat 4t. passà a ser el

3r. No s’incrementa el tipus de gravamen.

- Núm. 2, Impost sobre activitats econòmiques. Es modifica íntegrament el contingut

de l’article 3r. No s’incrementa el tipus de gravamen.

- Núm. 3, Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Es modifica l’apartat últim de

l’Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable i l’apartat 1r.

de l’Art. 8è. Règims de declaració i d’ingrés. Es suprimeix l’apartat 3r. de l’article 9è.

Padrons. No s’incrementa el tipus de gravamen.

- Núm. 4, Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Es

porta a terme una adaptació legal i jurisprudencial de l’articulat. No s’incrementa el ti-

pus de gravamen.

- Núm. 5, Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Es modifiquen íntegra-

ment els art. 1r. Fet imposable; el 2n. Actes subjectes i el 4t. Responsables i succes-

sors i s’actualitza l’annex. No s’incrementa el tipus de gravamen.

Les taxes que es modifiquen són les següents i es fa pels conceptes que tot seguit es

detallen:

- Núm. 16, Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadà-

vers i altres serveis fúnebres de caràcter local. Pel que fa a la prestació de la taxa de
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Servei de cementiri municipal, epígraf primer, segon, tercer, quart i cinquè, no s’incre-

menta la quota tributària respecte l’exercici 2013. Pel que fa a les tarifes dels serveis

funeraris sobre el taüt, les tarifes complementàries i els treballs al cementiri es sol·lici-

ta un increment de la quota tributària respecte a l’exercici 2013 d’un 0,5%.  I quan al

Servei de sala al Tanatori l’increment sol·licitat és del 5%.

- Número 18. Taxa per expedició de documents administratius. S’afegeix a l’epígraf

primer de l’article 7è. Tarifa, l’apartat següent, Documents relatius a la policia local,

Informe.

- Núm. 20, Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria

d’urbanisme, que substitueix a la núm. 19. Taxa per llicències urbanístiques (que es

deroga). No s’incrementa la quota tributària.  

- Núm. 21. Taxa per a la prestació de serveis a les piscines municipals, pel que fa a

la piscina coberta es sol·licita un increment de la quota tributària en un promig no

ponderat del 0,49%. Pel que fa a la piscina municipal, temporada d’estiu, no s’incre-

menta la quota tributària

- Núm. 22, Taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus

urbans: Respecte a la taxa de recollida de residus urbans domèstics, a l’article 5. Be-

neficis fiscals, bonificacions, pel que fa a l’apartat 1. Tindran una bonificació del 50%,

hi ha un canvi d’indicador que serà el SMI (Salari Mínim Interprofessional). No s’in-

crementa la quota tributària.

- Núm. 23, Taxa per estada en residència d’avis: pel que fa a les tarifes, apartat C.

Residència assistida privada; apartat D. Residència assistida pública i l’apartat F. Re-

sidència de dia, les quotes aplicables el 2014 s’adequaran a les que aprovil’Institut

Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). No s’incrementa la quota tributària

dels apartats A. Residents a Centelles; B. No residents a Centelles; E. Residència

temporal i G. Excepcionalment. 

Atesa l’evolució anual de l’IPC s’opta per no portar a terme cap increment en el

tipus de gravamen dels impostos i en les quotes tributàries. No obstant, es pro-

posa un increment en: Tarifes dels serveis funeraris sobre el taüt,  tarifes comple-

mentàries i treballs al cementiri i el Servei de sala al Tanatori i Taxa per a la prestació

de serveis a les piscines municipals, pel que fa a la piscina coberta. Segons la

Memòria d’Alcaldia, els informes de Secretaria i d’Intervenció i atès el dictamen de la

Comissió Informativa de l’Àrea de Gestió i Serveis generals el Ple, per deu vots favo-

rables i una abstenció (Esquerra-AM), va adoptar: Primer. Aprovar provisionalment

per al 2014 la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels impostos: béns

immobles, activitats econòmiques, vehicles de tracció mecànica, l’increment de valor

dels terrenys de naturalesa urbana i Impost sobre construccions, instal·lacions i

obres. Segon. Aprovar provisionalment per al 2014 la modificació de les ordenances

fiscals reguladores de les taxes: Prestació de serveis en cementiris locals, conducció

de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, Expedició de documents ad-

ministratius, Llicències o la comprovació d’activitats Comunicades en matèria d’urba-

nisme, Prestació de serveis a la piscina municipal i altres instal·lacions, Recollida,

tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans i Taxa per a esta-

da en residència d’avis. Tercer. Aprovar els informes econòmics relatius a: Prestació

del Servei de tanatori. Quart. Establir que l'augment de tarifes sigui a partir de l'1-1-

2014. Cinquè. Els acords definitius en matèria de derogació, d’aprovació i de modifi-

cació  d’ordenances fiscals per a l’exercici de 2014 es publicaran al BOP [...].  Sisè.

Exposar al públic [...] Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin

presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. Setè.

Publicar al BOP els acords definitius que, un cop transcorregut el període d’exposició

pública, calgui adoptar, així com el text de les ordenances noves i modificades.

Vuitè. Trametre al Departament de Governació els acords de modificació d’ordenan-

ces fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin aprovat definitivament

[...].

5. APROVAR, SI ESCAU, L’ORDENANÇA MUNICIPAL DEL VOLUNTARIAT DE

L’AJUNTAMENT DE CENTELLES

L’art. 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local dis-

posa que el municipi per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves

competències pot promoure tota classe d’activitats i prestar els serveis que contri-

bueixin a satisfer les necessitat i aspiracions de la comunitat veïnal. Així mateix, en

qualitat d’administració pública de caràcter territorial i sempre dins l’esfera de les se-

ves competències correspon a l’Ajuntament la potestat reglamentària i d’autoorganit-

zació. L’acció voluntària es basa en la Llei Estatal 6/1996, de 15 de gener, del volun-

tariat, vigent actualment i aporta una major concreció i detall dels diferents conceptes,

dels factors que hi intervenen i del contingut de les relacions a les quals dóna lloc. [...]

Atesa la necessitat

d’elaborar una Ordenança municipal del voluntariat de l’Ajuntament de Centelles. L'a-

provació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple amb

caràcter indelegable [...]. Vist l’informe del secretari i atès el dictamen de la Comissió

Informativa de l’Àrea d’Atenció a la persona l’Ajuntament en Ple, per majoria de més

de dos terços, va adoptar: Primer. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal del vo-

luntariat de l’Ajuntament de Centelles. Segon. Sotmetre a informació pública l’Orde-

nança 30 dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions o suggeriments [...].

Tercer. El Ple resoldrà les al·legacions formulades i procedirà a l’aprovació definitiva

en el termini de tres mesos a comptar des de l’aprovació inicial. Quart. Disposar que

si no s’hi formula cap al·legació o suggeriment durant el termini d’informació, s’en-

tendrà definitivament elevat l’acord corresponent a l’aprovació inicial. Cinquè. Publi-

car el text íntegre de l’Ordenança, un cop aprovada, al BOP i anunciar en el DOGC

la referència del BOP en què aparegui la publicació esmentada anteriorment.

6. APROVAR, SI ESCAU, DELEGAR A LA DIPUTACIÓ MITJANÇANT EL SEU

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA LES COMPETÈNCIES DE LIQUIDACIÓ

I RECAPTACIÓ DE LES SANCIONS DERIVADES DE L’ORDENANÇA MUNICI-

PAL SOBRE TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, I MODIFICAR L’ABAST

DELS ACORDS DE DELEGACIÓ ADOPTATS PEL PLE DE L’AJUNTAMEN EN

ANTERIORS ACORDS PLENARIS

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret le-

gislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’art. 7 que les Entitats locals podran delegar

en altres Entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les facultats de

gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els corres-

ponguin. A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera delegar en la

Diputació de Barcelona les facultats de liquidació i recaptació dels ingressos de dret

públic que en la part resolutiva d’aquest dictamen, s’enumeren. Amb anterioritat,

l’Ajuntament ha delegat altres facultats de gestió, liquidació i recaptació de ingressos

de dret públic locals, mitjançant l’adopció dels corresponents acords plenaris i que a

l'empara de la previsió legal ara considera oportú modificar respecte dels ingressos

de dret públic. Davant l’experiència adquirida es creu procedent ampliar la delegació

de competències que exerceix la Diputació de gestió, liquidació, inspecció i recapta-

ció de determinats ingressos de dret públic d’aquest municipi a altres ingressos de

dret públic que s’enumeren a la part resolutiva d’aquest dictamen i regular l’exercici

de la delegació i les facultats que es reserva l’Ajuntament. [...] Atès el dictamen de la

Comissió informativa de l’Àrea de Gestió i Serveis generals l’Ajuntament el Ple, per

majoria de més de dos  terços, va adoptar: Primer. Delegar en la Diputació perquè

mitjançant el seu Organisme de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta

Corporació, les competències de liquidació i recaptació dels tributs i altres ingressos

de dret públic que a continuació s'especifiquen: Sancions derivades de l'ordenança

municipal sobre tinença d'animals domèstics de companyia. [...] Segon. Modificar

l’abast de la delegació efectuada a la Diputació, mitjançant anteriors acords plenaris

que, a aquests efectes, s’haurà d’entendre modificat, de les funcions de gestió, liqui-

dació i recaptació dels tributs municipals, en el sentit que s’especifica seguidament:

Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres

serveis fúnebres de caràcter local. [...] Tercer. L’Ajuntament es reserva la facultat de

realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competèn-

cia, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, conce-

dir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris o

aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte de l’ingrés de dret

públic la gestió del qual ha estat delegat a la Diputació en l'apartat primer d'aquest

acord, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial

dels serveis municipals, ho facin convenient. Quart. L'Ajuntament podrà convenir

amb l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació, la realització d'actuacions de

recaptació procedents, respecte a d'altres conceptes diferents dels assenyalats en

aquest acord, amb subjecció als criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT.

Cinquè. La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest

acord es regeix per regles establertes [...]. Sisè. Notificar aquest acord de delegació a

la Diputació, als efectes que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la dele-

gació conferida. Un cop acceptades les delegacions la Diputació de Barcelona publi-

carà les delegacions, juntament amb la referència a llur acceptació, tant en el BOP

com al DOG i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la

Diputació. 

El president agraeix el to de les deliberacions i aixeca la sessió, de la qual, com a se-

cretari, estenc aquesta acta.
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El Servei Local d’Ocupació (SLO) és un servei que té la seva ofi-

cina central a Centelles. 

A la nostra oficina hi podràs trobar assessorament i acompanya-

ment  en la recerca de feina en els següents àmbits:

- Borsa de treball: posem en contacte les empreses que busquen

treballadors/ores amb les persones que busquen feina.

- Assessoraments individualitzats: donem resposta a les pregun-

tes més freqüents sorgides de la recerca de feina: com fer un bon

currículum, com superar una entrevista de feina, a on puc anar

buscar feina, ...

- Seminaris de formació: organitzem sessions en grup amb l’ob-

jectiu de donar-vos les eines necessàries per ser més competents

al mercat de treball (ús de les noves tecnologies, eines per buscar

feina, ...)

- Club de la feina: oferim un espai de recerca activa de feina amb

ordinadors amb connexió a internet, tauler d’ofertes de feina i infor-

mació actualitzada sobre el mercat de treball.

Per a més informació:

Servei de Promoció

Econòmica i Ocupació 

C/ Nou, 11  08540 

Centelles 

Telèfon: 93 881 12 57

Fax: 93 881 20 94

www.osonasudaltcon-

gost.org 

LA BIBLIOTECA A INTERNET: OBERTA 365 DIES A L’ANY, LES 24 HORES

DEL DIA

Des de fa un temps, la Biblioteca “La Cooperativa” és present a Internet. Actual-

ment, la hi podeu trobar des dels següents enllaços:

•  bibliotecadecentelles.blogspot.com: web de la Biblioteca, des d’on podeu consul-

tar les novetats, l’horari, l’agenda; renovar els documents que teniu en préstec o cercar

aquells que us interessin al Catàleg Col·lectiu.

• elblocdelscentellons.blogspot.com: bloc destinat als infants i joves de la Bibliote-

ca, on aquests poden trobar recomanacions de llibres, notícies, enquestes, guies de

lectura, etc.

• demusicaicinema.blogspot.com: bloc que us permet conèixer les últimes novetats

sobre música i cinema arribades a la Biblioteca i on trobareu informació sobre festivals,

concerts, premis i molts altres temes relacionats amb aquestes dues arts.

• ildefonscerda.blogspot.com: bloc sobre l’il·lustre centellenc Ildefons Cerdà; es trac-

ta d’un recull de recursos realitzat per a commemorar el 150è aniversari de l’aprovació

del Pla Cerdà.

• bibliotecavirtual.diba.cat/inici: nou portal web de la Xarxa de Biblioteques Munici-

pals de la Diputació de Barcelona.

• I, a més:                                                                                         

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: bibliotecadecentelles.blogspot.com
Horari: de dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h. Dimecres, divendres i dis-

sabtes de 10 a 13.30 h. (del 15 de juny al 15 de setembre, només dimecres)
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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 v pij.centelles@diba.cat    www.centelles.cat/elpipa 

Tel. 93 881 23 23

Informació Municipal 

Al PIPA donem suport a teva recerca de feina amb: 

- Recull d’ofertes de feina setmanals publicades en dife-

rents mitjans

- Cursos de formació en el lleure. Inscripcions als cursos

intensius de setmana santa: 

o Monitor/a d’activitats en el lleure infantil i

juvenil a Centelles

o Director/a d’activitats en el lleure infantil i 

juvenil a Hostalets de Balenyà

- Informació dels cursos de formació ocupacional 

- Borsa de classes particulars per a estudiants universita-

ris

- Recerca de feina a l’estranger

- Recerca de feina 2.0

T’agraden els esports d’hi-

vern? Al PIPA et donem la in-

formació que necessites per

les teves sortides a la neu:

Plànols de les pistes d’esquí,

Allotjaments, transports, cur-

sos d’esports a la neu...

I a més, expedició de carnets

internacionals: Alberguista,

Estudiant, Professor.

Curs de preparació de les proves d'accés a la universitat

per titulats en batxillerat o Cicles Formatius de Grau Supe-

rior: del 14 al 21 de gener de 2014.

Assessoria d’estudis  i professions

Viatgeteca d’hivern

Jove, busques feina?

Biblioteca de Centelles bcentelleslc

Què et podem oferir des del 
Servei Local d’Ocupació?
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