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Més facilitats informàtiques per a comunicar-se 
telemàticament amb l’Ajuntament
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Posem a disposició de la ciutadania

un aparell informàtic situat a l’Oficina

d’Informació (planta baixa de l’edifici de

l’Ajuntament) amb el qual podreu acce-

dir a la pàgina web de l’Ajuntament

www.centelles.cat per consultar tot el

que tingui relació amb el municipi. 

Si esteu interessats en conèixer el

funcionament de les sol·licituds telemàti-

ques, que us permetran presentar docu-

ments, fer comentaris o queixes, dema-

nar entrevista amb regidories i altres

gestions, el personal estarà a la vostra

disposició per explicar-vos com s’ha de

fer.

Sol·licitant-ho prèviament, també hi

ha l’opció de poder consultar les actes

dels plens que estan digitalitzades des

de l’any 1811. 
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Resum de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 4/2013 

de l’Ajuntament 30-5-2013
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Horari: de 22:00 a les 23:05. Lloc: sala de Plens de l’Ajuntament. Assis-

tents: Miquel Arisa Coma, alcalde president, els regidors de la corporació i

el secretari. El president obre la sessió i el secretari llegeix l’esborrany de

l’acta de la sessió anterior que s’aprova per unanimitat.

1. APROVAR, SI ESCAU, MODIFICAR L’ORDENANÇA FISCAL NÚME-

RO 15 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SER-

VEI DE LES ESCOLES BRESSOL PER AL CURS 2013 - 2014

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals [...] estableix el

procediment per aprovar i modificar les ordenances fiscals reguladores

dels tributs locals. [...] Les ordenances fiscals han de complir la doble fun-

ció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals

i alhora de comunicació informativa amb els ciutadans i les ciutadanes. [...]

Verificat que en relació a 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, con-

forme a la Llei.

Segons l’estudi de viabilitat escola bressol de la regidoria d’Educació, Se-

gons l’informe de Secretaria i d’Intervenció i atès el dictamen de la Comis-

sió Informativa de l’Àrea de Gestió i Serveis generals l'Ajuntament en Ple,

per unanimitat, va adoptar els acords: Primer. Aprovar provisionalment per

al curs 2013 - 2014 la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la

Taxa següent: Ordenança fiscal número 15 (article 6è. Annex al dictamen)

Taxa per a la prestació del servei de les escoles bressol. Segon. Establir

que l'augment de les tarifes tingui efecte a partir de l’inici del curs escolar

2013 - 2014. Tercer. Aprovar l’Estudi de viabilitat escola bressol d’11 de

maig de 2013 que consta a l’expedient. Quart. Exposar l’acord provisional

al BOP i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament pel termini de 30 dies hàbils.

Durant el període d’exposició pública de les ordenances, les persones que

tinguin un interès directe o en resultin afectades [...] podran examinar l’ex-

pedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorre-

gut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclama-

cions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. Cinquè. Publi-

car en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop

transcorregut el període d’exposició pública, calgui adoptar, així com el

text de les ordenances noves i modificades. Sisè. Trametre al Departa-

ment de Governació de la Generalitat els acords de modificació d’orde-

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

definitivament [...].

2. APROVAR, SI ESCAU, MODIFICAR L’ARTICLE 2 DELS ESTATUTS

DE LA SOCIETAT MERCANTIL ELECTRACOMERCIAL CENTELLES,

SLU

Segons l’article 8.4 de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de tele-

comunicacions, l’explotació de xarxes per a la prestació de serveis de co-

municacions electròniques per a les administracions públiques, directa-

ment o a través de societats amb participació majoritària de capital, s’ajus-

tarà al que disposa aquesta Llei i a les seves normes de desenvolupament

i es portarà a terme amb la deguda separació de comptes i subjecte als

principis de neutralitat, transparència i no discriminació. Així mateix, pre-

veu que la Comissió del Mercat de Telecomunicacions podrà imposar con-

dicions especials que garanteixin la no distorsió de la lliure competència.

Atès que la corporació va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Bar-

celona, de 22 d’abril de 2013, un anunci amb l’objecte de recollir l’opinió

dels operadors que presten o podrien prestar serveis anàlegs a la zona

que pretén cobrir l’Ajuntament mitjançant empresa mercantil, amb caràcter

previ a la comunicació a la Comissió de Mercats de Telecomunicacions

preceptiva, vist el Pla de negoci que consta a l’expedient i atès el dictamen

de la Comissió Informativa de l’Àrea de Gestió i Serveis generals l'Ajunta-

ment en Ple, per unanimitat, va adoptar: Primer. Aprovar la modificació de

l’article 2 dels Estatuts de la societat mercantil Electracomercial Centelles,

SLU, i ampliar el seu objecte social en atenció al contingut següent: “Arti-

cle 2 Constitueix l’objecte social de la societat la consecució de la finalitat

següent:

- Comercialització i venda d’energia elèctrica als consumidors que tinguin

la condició de qualificats, o a altres subjectes del sistema.

- Prestació del servei de comunicació electrònica mitjançant l’arrendament

de les xarxes (fibra òptica) a operadors que presten o podrien prestar ser-

veis anàlegs.

Segon. Aprovar el Pla de negocis que forma part de l’expedient. Tercer.

Comunicar la nova activitat de l’empresa a la Comissió del Mercat de Te-

lecomunicacions i remissió del Pla de negoci. Quart. Facultar indistinta-

ment Miquel Arisa Coma i Josep Lluís Bergés Collado, alcalde i secretari

de l’Ajuntament, perquè compareguin davant de notari, elevin a públics els

acords anteriors i sol·licitin llur inscripció al Registre mercantil.

3. RATIFICAR L’ACORD DEL CONSELL GENERAL DEL CONSORCI

PER A LA PROMOCIÓ TURÍSTICA PORTES DEL MONTSENY, L’ALT

CONGOST, LA PLANA DE VIC, DE 22 DE MAIG DE 2013, RELATIU A

LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI

Atesa la difícil situació econòmica en què es troba el Consorci com a con-

seqüència de la crisi actual que afecta molt directament a les entitats pú-

bliques, les quals han hagut de retallar les seves aportacions i tenint en

compte que el Consorci té uns nivells d’autofinançament absolutament in-

suficients, els membres integrants van decidir iniciar el procediment per a

la dissolució del Consorci.

Vist el Decret de la Presidència de 15-12-2011 pel qual es resol incoar

l’expedient de dissolució del Consorci i la creació d’una Comissió amb

l’objectiu d’elaborar una proposta de liquidació dels actius i passius de

l’entitat. Vist l’informe dels serveis jurídics de la Diputació sobre el procedi-

ment a seguir, l’informe de secretaria intervenció del Consorci i la legisla-

ció aplicable. Vist el Decret de 22-12-2011, relativa a l’extinció de la relació

laboral del personal del Consorci. Vist que d’acord amb els seus estatuts,

el Consorci es troba format actualment per les següents entitats: Diputació

de Barcelona i els Ajuntaments de: Aiguafreda, Balenyà, el Brull, Cente-

lles, Malla, Muntanyola, Sant Martí de Centelles, Santa Eulàlia de Riupri-

mer, Seva, Taradell, Tona, Viladrau i l’Associació d’empresaris Portes del

Montseny.

Vista la regulació sobre consorcis locals continguda als articles 87 de la

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 269 a

272 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (De-

cret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril) i els articles 113 a 115 de la Llei

26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administra-

cions públiques de Catalunya. Vist allò que d’acord amb el que disposen

els articles 313 i 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova

el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, la dissolució del

Consorci ha de ser acordada pel seu òrgan superior de govern i pels òr-

gans competents dels seus membres i que l’acord de dissolució, que ha

de determinar la forma en què s’hagi de procedir per a la liquidació dels

béns del Consorci i la reversió de les obres i instal·lacions existents a les

administracions consorciades, ha de ser sotmès al tràmit d’informació pú-

blica.

Vist l’acord adoptat pel Consell General del Consorci en data 22 de maig

de 2013, la part dispositiva del qual es transcriu a continuació: 

“Primer.- Aprovar inicialment la dissolució del Consorci de promoció turísti-

ca Portes del Montseny, l’Alt Congost, la Plana de Vic, així com la seva li-

quidació en els següents termes:

1) Es ratifiquen les quotes corresponents a cadascun dels membres del

Consorci en la liquidació provisional, acordada en sessió de Consell Ge-

neral de data 28 de juny de 2012 en els termes següents: […] Centelles

2.074,36€ (5,86%). […].
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2) S’estableix una aportació extraordinària de la Diputació de Barcelona

per import de 2.910,26 euros per fer front a les despeses posteriors a la li-

quidació provisional indicada en el punt anterior.

3) D’acord amb la documentació comptable es determina l’estat de tots els

ingresos i despeses possibles tancats a 28 de febrer de 2013. En aques-

tes despeses no s’inclouen les inherents a la liquidació que es puguin pro-

duir fins la seva extinció definitiva (notaria, registre i altres).

Ingressos pendents de cobrament: 8.171,25€

Tresoreria: 528,96€

Despeses pendents de pagament: 8.700,21

4) Establir com a data límit per als pagaments pendents de les quotes de

liquidació aprovades, el dia 30 de setembre de 2013.

5)Denunciar de forma expressa els convenis i contractes subscrits pel

Consorci i en particular:

a) Sol·licitar la baixa del Consorci en la plataforma EACAT, gestionada pel

Consorci Administració Oberta de Catalunya, amb data d’efectes 28 de fe-

brer de 2013.

b) Sol·licitar la baixa en el servei d’assistència en la nòmina municipal de

Diputació de Barcelona, amb data d’efectes 15 de gener de 2012.

c) Denunciar el conveni de cessió d’ús de la parcel·la cadastral

6531201DG33335-0001/TG a favor del Consorci Portes del Montseny,

signat entre el Consorci, l’Ajuntament de Seva i l’empresa Estación de

Servicio 4 Carreteras S.A.

6) Determinar que l’arxiu del Consorci serà traslladat i custodiat per l’Ajun-

tament de Balenyà, entitat que facilitarà la seva consulta a totes les enti-

tats que han format part del Consorci.

7) Fixar la data d’efectes de la dissolució el 28 de de febrer de 2013.

8) Facultar la Presidència del Consorci de promoció turística Portes del

Montseny, l’Alt Congost, la Plana de Vic per dictar les disposicions com-

plementàries i oportunes per a la deguda efectivitat dels acords de disso-

lució.

9) Sol·licitar la cancel·lació de la inscripció del Consorci en els Registres

públics corresponents i, en particular, en el Registre d’Entitats Locals de

Catalunya.

10) Sol·licitar el cessament d’activitats del Consorci a l’Agència Estatal de

l’Administració Tributària.

Segon.- Ratificar les cessions gratuïtes dels béns mobles del Consorci in-

closos en l’inventari que consta com a annex I, aprovades en sessió de

Consell General de 19 de juliol de 2012 en els termes següents: [...] Bens

assignats a Centelles: 27 cadires condifent RD 465/4, 1 kit taula reunió, 2

taules executive/ diamant i 4 cadires confidents RD966/6 [...] S’estableix

que les posibles responsabilitats derivades dels elements afectats seran

assumides per cada un dels municipis destinataris de les cessions, un cop

siguin efectives les cessions.

Tercer.- Ratificar la cessió gratuïta de l’edifici modular que acull la seu del

Consorci, situat a la parcel·la cadastral 6531201DG33335-0001/TG, a fa-

vor de l’Ajuntament de Seva, segons acord del Consell General de data

19 de juliol de 2012. La responsabilitat derivada del bé será assumida per

l’Ajuntament de Seva, un cop feta efectiva la cessió.

Quart.- Que els acords d’aprovació inicial de dissolució, un cop hagin estat

adoptats per tots els ens consorciats, se sotmetin a informació pública pel

termini de trenta dies hàbils mitjançant anuncis en Butlletí Oficial de la

Província de Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el

tauler d’anuncis del Consorci.

Cinquè.- Transcorregut el període d’informació pública sense haver-se

presentat al·legacions, l’acord de dissolució s’entendrà definitivament

aprovat.

Sisè.- Publicar la dissolució definitiva del Consorci en el BOP de Barcelo-

na i en el DOGC.

Setè.- Facultar la Presidència del Consorci, tan àmpliament com en dret

sigui necessari, per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclu-

siu per a la signatura de tots els documents que calguin.

Vuitè.- Comunicar els anteriors acords a les entitats consorciades i a la Di-

putació de Barcelona, tot encarregant a la Diputació el tràmit d’informació

pública i determinar, en conseqüència, que els anuncis relatius a la disso-

lució tindran caràcter col·lectiu i substituiran, si així ho acorden, els que

haurien de publicar separadament cadascuna de les entitats consorcia-

des.”

Atès el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Gestió i Serveis

generals de 23-5-2013.

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, va adoptar: Primer. Ratificar l’acord

del Consell General del Consorci de Promoció Turística Portes del Mont-

seny, l’Alt Congost, la Plana de Vic de 22-5-2013 d’aprovació inicial de la

dissolució del Consorci. Segon. Ratificar la quota de liquidació del Consor-

ci de Promoció Turística Portes del Montseny, l’Alt Congost, la Plana de

Vic per import de 2.074,36 euros. Tercer. Ratificar l’acceptació dels béns

mobles cedits a l’Ajuntament de Centelles que consten a l’acord de disso-

lució del Consell General del Consorci. Quart. Encarregar a la Diputació

l’assumpció del tràmit d’informació pública respecte del procediment referit

i determinar, en conseqüència, que els anuncis relatius a la dissolució tin-

dran caràcter col·lectiu i substituiran, si així ho acorden les entitats consor-

ciades, els que haurien de publicar separadament cadascuna d’elles. Cin-

què. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona i a les entitats

membres del Consorci de Promoció Turística Portes del Montseny, l’Alt

Congost, la Plana de Vic.

4. RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA NÚM. 3/2013 DE

LA SOCIETAT MERCANTIL ELECTRADISTRIBUCIÓ CENTELLES,

SLU

L’alcalde assenyala al secretari que llegeixi la Resolució de la Presidència

de la companyia mercantil Electradistribució Centelles, SLU, núm. 3 de

l’any 2013, cosa que fa tot seguit: “RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

3/2013. Miquel Arisa Coma, president de la companyia mercantil Electra-

distribució Centelles, SLU.

La societat mercantil Electradistribució Centelles, SLU és propietària d’una

xarxa de fibra òptica que enllaça diferents centres de transformació entre

ells i amb altres dependències de l’empresa com les oficines i els magat-

zems, a part d’algunes dependències municipals. Atès que s’ha optat per

cedir algunes de les fibres sobrants a un o més operadors perquè puguin

oferir serveis a la població. Atès que la societat mercantil Electracomercial

Centelles, SLU és l’empresa que comercialitza l’electricitat del grup d’em-

preses de capital públic municipal de l’Ajuntament de Centelles. Atès que

s’ha cregut que Electracomercial Centelles, SLU serà d’aquestes empre-

ses la més adient per l’activitat comercial relacionada amb la fibra òptica i,

més concretament, del lloguer de fibra fosca a d’altres operadores. Atès

que, com a president dels consells d’administració Electradistribució Cen-

telles, SLU i Electracomercial Centelles, SLU se m’han atorgat poders per

a prendre decisions d’aquesta naturalesa.

Per tot això, RESOLC: Primer. Que la societat mercantil Electradistribució

Centelles, SLU cedeix gratuïtament part de la seva xarxa de fibra òptica a

la societat mercantil Electracomercial Centelles, SLU perquè en pugui fer

un ús comercial o llogar-la a tercers. Segon. Que es ratifiqui la part dispo-

sitiva de l’acord per part de la Junta General.” L’Ajuntament en Ple, per

unanimitat, ratifica la Resolució de la Presidència de la societat mercantil

Electradistribució Centelles, SLU, en la seva integritat.

5. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS

En aquest punt, es va parlar de: els plafons de Centelles per a la inde-

pendència? (CiU), l’escola de Música (APC), Ordenança municipal de so-

rolls i vibracions (ERC), cicle formatiu activitats esportives (ERC), la gestió

administrativa del servei d’aigua i de la llum (CiU), visibilitat informació mu-

nicipal (ERC), publicitat actas plens municipals ciu), safareigs del serrat

(ERC), Flama del canigó (CiU), Trobada de Gegants (CiU), Festa Cariben-

ya (CiU).

Norbert Gómez (ERC) assenyala que té dues mocions que han estat trac-

tades a la Comissió de portaveus i no acceptades per aquest Ple, que són

les següents: Moció de suport als presos polítics del poble saharauí i Mo-

ció en favor de la transparència a les administracions Públiques.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta

acta a les 23:05.
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MERCAT DE TREBALL 
I OCUPACIÓ

Segons diversos estudis realitzats sobre les tendèn-

cies del mercat de treball, cada dia són i seran més

nombroses les professions que experimentin canvis en

la seva activitat laboral provocats per les noves tecnolo-

gies, la mobilitat geogràfica, les noves demandes del

usuaris.... fets que comportaran que els llocs de treball

permanents o fixos seran cada vegada menys i en canvi

els temporals seran més habituals.

A conseqüència de les necessitats d’adaptació i flexi-

bilitat de les empreses dins el mercat actual, les rela-

cions laborals entre empresaris i persones treballadores

han evolucionat. Les característiques de les empreses

actuals exigeixen treballadors/es amb uns perfils molt

determinats que incentiven la creació de noves formes

de treballar.

Aquesta constant situació de canvi està demanant a

totes les persones treballadores una actitud predisposa-

da al canvi permanent, a la capacitat per adaptar-se als

canvis tecnològics i a la reestructuració de les feines.

Per tan el perfil de treballador/a que es busca és: que

estigui més preparat professionalment, que sigui més

polivalent en les seves funcions i amb major flexibilitat

contractual.

Per adaptar-se a aquesta nova situació del mercat la-

boral, l’eina fonamental serà cada vegada més la forma-

ció. Serà necessària una actitud d’aprenentatge continu

que ens ajudi a adequar-nos als canvis del nostre en-

torn.

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

www.osonasudaltcongost.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   pij.centelles@diba.cat www.centelles.cat/elpipa   

Tel. 93 881 23 23

Informació Municipal 

Al PIPA t’informem i t’assessorem en

la teva recerca de feina: com fer un

currículum, currículum per competèn-

cies, etc Així mateix, cada divendres

pots venir a consultar el recull d’ofer-

tes de treball publicat en diferents mit-

jans i utilitzar el servei de connexió a

internet per a enviar currículums, ins-

criure’t a borses de treball, actualitzar

el teu perfil de linkedin, etc.

Aquest estiu aprofita per treure’t els

cursos que poden facilitar la teva re-

cerca de feina:

- Curs de director/a d’activitats en

el lleure infantil i juvenil. Intensiu

de setembre a Centelles (Del 2 al 14

de setembre en horari de 10 a 14h i

de 15 a 19h). Requisits per a accedir

al curs (cal complir un dels requisits):

Tenir el títol de monitor/a de lleure

Tenir títol universitari en l’àmbit d’edu-

cació

+ 23 anys i 2 anys d’experiència en el

lleure

Preu: Curs 190€. El preu no inclou 80

h de monogràfics (Els que tinguin titu-

lació universitària de l’àmbit, tindran

65 hores de monogràfics convalida-

des). Joves de Centelles i Hostalets

poden optar a subvenció de 50 euros

- Exàmens ACTIC. Certificat de la

Generalitat que acredita el teu nivell

de Competències en Tecnologies d

ela Informació i la comunicació. 

Nits de piscina. Els dijous de juliol.

De 9h a 12h de la nit. Entrada lliure.

Activitats complementàries. 

-> 4 de juliol: inflable aquàtic passadís

trampa i a les 10h taller de Chi kung

-> 11 de juliol: inflable aquàtic passa-

dís trampa, Dj i demostració de Shuf-

fle i Dubstep

-> 18 de juliol: A les 9:15 Tai chi i a

les 10 cinema: La gran aventura del

dofí Winter

Activitats de l’Espai Jove (per a jo-

ves de 12 a 18 anys)

-> Dilluns fem tallers: manicura, per-

cussió, Personalitza la samarreta

-> Dimarts activitats el vespre: Cine al

pati, Excursió nocturna, taller de cuina

i sopar jove

-> Dimecres, dia d’esports: bicicletada

jove i torneig de futbol sala

-> Divendres, activitats d’aventura:

Sortida a la via ferrada (preu: 6’50 eu-

ros de lloguer de material i assegu-

rança), Descens de ràpel per la Tos-

quera i sortida al Bosc del Cel.

Vols accedir a un pis de protecció ofi-

cial? Cal que estiguis inscrit al Regis-

tre de sol·licitants de d’Habitatge amb

Protecció Oficial de Catalunya. Al PI-

PA t’informem dels requisits, procés

per accedir als habitatges protegits i

pots tramitar-hi la teva inscripció. 

Tota la informació que necessitis per

a preparar el teu viatge, plànols, ma-

pes, rutes, guies d’allotjaments… i

també tramitem carnets internacio-

nals: d’alberguista, d’estudiant, de

professor… 

Pisos de Protecció oficial

Assessoria d’estudis i 
professions del PIPA

Viatgeteca d’estiu

Estiu Jove

Biblioteca de Centelles bcentelleslc

Jove, busques feina?
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