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Informació Municipal 

La piscina d’estiu, 

oberta del juny a l’agost 

Tendals a l’escola 

bressol El Petit Pi
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La piscina d’estiu s’obrirà del

25 de juny al 31 d’agost, de 10

del matí a les 7 de la tarda.  Els

carnets es podran comprar a la

mateixa instal·lació a partir del

dia d’obertura, el divendres 25.

Properament es farà difusió,

com cada any, dels serveis i

dels preus a través de la pàgina

web de l'Ajuntament i de díptics.

Seguint amb la norma d’anar millorant els serveis, hem ins-

tal·lat al pati de l’escola bressol El Petit Pi uns tendals per res-

guardar els infants del sol.
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Resum de l’acta de la sessió ordinària de 29 d’abril de 2010
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A les 10 del vespre, després la convocatòria prèvia i sota la presidència

de l’alcalde, Miquel Arisa Coma, es reuneix l’Ajuntament en Ple per fer la

sessió ordinària de primera convocatòria. Hi assisteixen els regidors i el

secretari que subscriu. Excusen l’assistència Eduard Banqueri Forns-

Samsó i Margarida Prat Creus. El president declara oberta vàlidament la

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

majoria de més de dos terços.

1. DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT PER DESIGNACIÓ DEL
SENYOR JOSEP BUIXÓ ROCA – UMBERT, DEL SENYOR FRAN-
CESC XAVIER CANAMASAS OLIVA COM A VOCAL DE LA FUNDA-
CIÓ RESIDÈNCIA SANT GABRIEL. En sessió ordinària del Consell rec-

tor de la residència Sant Gabriel, de 20-4-2010, va prendre possessió del

càrrec el Sr. Francesc-Xavier Canamasas Oliva, designat pel sr. Buixó,

en aplicació de l’art. 10 dels Estatuts de la residència Sant Gabriel.

L’Ajuntament en ple se’n dóna per assabentat.

2. APROVAR, SI ESCAU, EL MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSA-
BLE I DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA, EN CONCRET: Atès que s’ha

publicat al BOE, de 24-11-2009, la Llei 17/2009, de 23 de novembre, so-

bre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (LAS), que

afecta el règim jurídic de les llicències d’obertura d’activitats i amb l’objec-

te de donar-ne compliment. La Llei 25/2009 modifica la LRJAP i hi afe-

geix un nou art., el 39 bis, sobre principis d’intervenció de les administra-

cions públiques per al desenvolupament d’una activitat, la qual diu que

l’Administració ha d’escollir la mesura menys restrictiva, motivar-ne la ne-

cessitat per a la protecció de l’interès públic i justificar l’adequació per

aconseguir les finalitats, sense que es produeixin diferències discrimi-

natòries i correspon a aquesta l’obligació de vetllar pel compliment dels

requisits segons la legislació. S’afegeix un nou art., el 71 bis, a la LRJAP

que regula l’abast i el contingut de la declaració responsable. Les decla-

racions responsables i les comunicacions prèvies produiran els efectes

que es determinin en cada cas per la legislació que permetran, el reco-

neixement o l’exercici d’un dret o l’inici d’una activitat des de la presenta-

ció, sense perjudici de les facultats de comprovació, de control i d’inspec-

ció que tingui atribuïdes les administracions, les quals han de tenir publi-

cats i actualitzats els models de declaració responsable i de comunicació

prèvia que es facilitaran i que es podran presentar a distància i per via

electrònica. S’hauran d’aprovar els models de declaració responsable i de

comunicació prèvia i publicar-se al BOP i a la pàgina web de l’Ajunta-

ment. Es suprimeix l’art. 8 sobre el deure d’obtenir llicència prèvia i es

modifica l’art. 22.1. Segons l’informe del secretari i atès el dictamen de la

Comissió Informativa l’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos

terços, va adoptar: Primer. Aprovar els models de declaració responsa-

ble i de comunicació prèvia que es detallen: Comunicació prèvia – decla-

ració responsable per a l’exercici d’una activitat innòcua, Resolució de

l’inici del procediment de control d’una activitat, notificació de l’inici del

procediment de control d’una activitat, instrucció de l’expedient de control

d’una activitat i resolució de finalització del procediment de control d’una

activitat. Segon. Que s’exposi al públic al BOP i a la pàgina web de

l’Ajuntament de Centelles.

3. APROVAR, SI ESCAU, L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADO-
RA DEL LLIURE ACCÉS A LES ACTIVITATS DE SERVEIS I EL SEU
EXERCICI. Atès que s’ha publicat al BOE, de 24-11-2009, la Llei

17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de ser-

veis i el seu exercici (LAS), que afecta el règim jurídic de les llicències

d’obertura d’activitats i amb l’objecte de donar-ne compliment. L’art. 1 diu

que l’objecte de la Llei és el d’establir les disposicions generals necessà-

ries per a facilitar la llibertat d’establiment de les persones prestadores i la

prestació de serveis i simplificar els procediments i fomentar un nivell ele-

vat de qualitat, així com evitar la introducció de restriccions al funciona-

ment del mercat que no resulta justificat. Els serveis d’aplicació de la LAS

són els que fins ara s’han distingit entre les activitats innòcues i les classi-

ficades i queden al marge una sèrie que figuren com a exempts. Atès que

l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al

Ple de l’Ajuntament i que les ordenances municipals s’entendran aprova-

des definitivament amb caràcter automàtic, si no són objecte de cap re-

clamació, al·legació o suggeriment al tràmit d'informació pública. Atès que

la Diputació ha elaborat i aprovat un model d’Ordenança tipus reguladora,

al BOP núm. 44, de 20-2-2010. Segons els informes del secretari i atès el

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

més de dos terços, va adoptar: Primer. Aprovar inicialment l’Ordenança

municipal reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i el seu

exercici a Centelles. Segon. Sotmetre a informació pública l’Ordenança

per 30 dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclama-

cions o suggeriment, mitjançant la inserció dels anuncis al BOP, al

DOGC, a un mitjà de comunicació escrita diària i al tauler d’edictes de

l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des de

l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades. Tercer.
El Ple resoldrà les al·legacions formulades i, si s’escau, procedirà a

l’aprovació definitiva en el termini de tres mesos a comptar des de l’acord

d’aprovació inicial. Quart. Disposar que si no s’hi formula cap al·legació,

reclamació o suggeriment durant el termini d’informació pública, s’en-

tendrà definitivament elevat l’acord de l’aprovació inicial. Cinquè. Un cop

aprovada definitivament, l’Ordenança es publicarà al tauler d’anuncis de

la corporació i al BOP: el text dels acords plenaris adoptats i una referèn-

cia a la publicació oficial de l’Ordenança tipus aprovada per la Diputació

de Barcelona (fent esment de les dades del BOP en què surti publicada

aquesta última), així com el text íntegre de les modificacions, adaptacions

i especificacions introduïdes per l’Ajuntament envers l’ordenança tipus i

anunciar en el DOGC la referència del BOP en que surti la publicació es-

mentada anteriorment.

4. APROVAR, SI ESCAU, LA RENOVACIÓ DEL CÀRREC DE JUTGE
DE PAU. El 23-5-2010 finalitza el mandat del jutge de Pau, per la qual

cosa s’ha convocat la provisió de la vacant. Atès que la convocatòria s’ha

publicat al BOP núm. 78, de l’1 d’abril de 2010, i s’ha exposat al tauler

d’edictes del Jutjat de Pau de Centelles i al tauler d’edictes del Jutjat

Degà de Vic. Segons la sol·licitud presentada per Josep Roma Viñets, el

14-4-2010, per renovar el càrrec de jutge de Pau titular d’aquesta pobla-

ció. D’acord amb el Reglament dels jutges de pau, atès el dictamen de la

Comissió Informativa l'Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos

terços, va adoptar: Primer. Proposar la renovació de Josep Roma Viñets

per al càrrec de jutge de Pau de la població de Centelles. Segon. Que la

part dispositiva de l’acord es remeti al Jutjat degà de Vic perquè ho elevi

a la Sala de Govern dels tribunals de Justícia per al seu coneixement i als

efectes que calgui.

5. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈ-
DIT DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT NÚM. 2/2010. 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.

Atès  que  de l’aprovació de la liquidació del Pressupost general de l’exer-

cici de 2009 es disposa de crèdit incorporable mitjançant romanent de

Tresoreria. Atès que és necessari portar a terme obres d’inversions i tam-

bé fer un suplement, i en el seu cas habilitació de crèdit extraordinari, de

diverses partides de despeses. Expedient de modificació de crèdit (MP

2/2010) del Pressupost municipal vigent, mitjançant: Habilitació de crèdit

extraordinari mitjançant l’aplicació del romanent de Tresoreria

(47.788,61€): Pavimentació del camí rural de la Font Calenta

(20.726,75€), Ampliació de les voreres de l'avinguda de les Escoles (Pla

de barris) (8.275,00€), Millora de l'eficiència energètica en el Centre de

formació per a adults (Pla de barris) (18.786,86€). Habilitació de crèdit ex-

traordinari mitjançant l’aplicació de noves previsions d’ingressos

(151.614,78€): Consell Comarcal d'Osona, ampliació de les instal·lacions

d’aigua en alta d’Osona Sud (26.573,75€), Adequació de les instal·lacions

de la Societat Coral la Violeta (43.855,46€), Ampliació de les voreres de

l’avinguda de les Escoles (Pla de Barris) (24.825,00€) i Millora de l’efi-

24-25PORTAL-1OK.qxd:38-39  01/06/10  09:44  Página 1



ciència energètica en el Centre de Formació per a Adults (Pla de Barris)

(56.360,57€). Suplements de crèdit mitjançant l’aplicació del romanent de

Tresoreria (68.200€): Associació catalana de municipis (3.000€), Repara-

ció i manteniment de les vies públiques (37.500€) i Obra complementària

de la piscina coberta (27.700€). Suplements de crèdit  mitjançant l’aplica-

ció de noves previsions d’ingressos (68.452€): Monument a Ildefons

Cerdà (50.000€) i Pla de participació ciutadana (18.452€). 

Atesa la Memòria justificativa, l’informe de la interventora i el dictamen de

la Comissió Informativa l’Ajuntament en Ple, amb vuit vots favorables i

tres abstencions (CiU i APC-EPM) que formen la corporació municipal,

va adoptar: Primer. Aprovar la segona modificació de crèdit en el Pres-

supost General vigent, en els termes: 

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

dació del Pressupost general del 2009 (115.988,61€) i Noves previsions

d’ingressos (220.066,78€): Sorea, SA (26.573,75€), Diputació, subvenció

per al monument a Ildefons Cerdà (50.000€), Diputació, subvenció per

adequar les instal·lacions de la Societat Coral la Violeta (43.855,46€), Di-

putació, subvenció per Participació ciutadana (5.952€), Generalitat Parti-

cipació ciutadana (12.500€) i Generalitat, Pla de Barris (81.185,57)

2. Crèdits suplementats i habilitats: Despeses en béns corrents i serveis

(55.952€), Transferències corrents (3.000€) i Inversions reals

(277.103,29€)

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

sada: Reparació i manteniment de les vies públiques (147.500€), Pla de

participació ciutadana (28.452€), Associació Catalana de Municipis

(4.600€), Monument a Ildefons Cerdà (80.000€), Consell Comarcal

d’Osona, ampliació de les instal·lacions d’aigua en alta d'Osona Sud

(26.573,75€), Obra complementària de la piscina coberta (343.030,41€),

Pavimentació del camí rural de la Font Calenta (20.726,75€), Ampliació

de les voreres de l’avinguda de les Escoles (Pla de Barris) (33.100€),

Adequació de les instal·lacions de la Societat Coral la Violeta

(43.855,46€), Millora de l’eficiència energètica en el Centre de Formació

per a Adults (Pla de Barris) (75.147,43€)

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

da (estat de despeses). Cap. 2 (2.708.735,05€), Cap.4 (1.234.221€) i Ca-

pítol 6 (2.179.205,92€)

Segon. Que l’expedient s’exposi 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.

6. APROVACIÓ, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL RESIDÈNCIA ST.
GABRIEL NÚM. 1/2010. L’execució del Pressupost de l’Organisme autò-

nom local residència St. Gabriel comporta l’obligació d’anar adaptant-lo a

les necessitats quant a l’obtenció del crèdit suficient per subvenir la des-

pesa en cada moment. Atès que és necessari fer l’habilitació d’una parti-

da de despeses i atès que entre les modificacions pressupostàries que

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

criuen a continuació: Expedient de modificació de crèdit (M.P. 1/2010) del

Pressupost  de l’Organisme autònom local residència St. Gabriel vigent,

mitjançant: Habilitació de crèdit mitjançant l’aplicació del romanent de

Tresoreria: Maquinària, instal·lacions i utillatge (20.000€). Es proposa al

Consell rector: Primer. Aprovar la 1a modificació de crèdits en el Pressu-

post de l’Organisme autònom local residència St. Gabriel vigent, en els

termes: 1. Procedència dels fons (20.000€): Romanent de Tresoreria, re-

sultat de la liquidació del Pressupost general de l’exercici de 2009. 2.

Crèdits habilitats: Pressupost de despeses. Inversions reals (20.000€). 3.

Detall de l’estat final de les partides afectades per la modificació proposa-

da. Maquinària, instal·lacions i utillatge (20.000€). 4. Detall de l’estat final

del cap. 6 afectat per la modificació proposada d’Inversions reals

(47.500€). Segon. Remetre l’expedient complet a l’Ajuntament perquè

segueixi la tramitació corresponent per a l’aprovació definitiva”. L’Ajunta-

ment en Ple, per majoria de més de dos terços, aprova amb caràcter de-

finitiu l’expedient de modificació de crèdit de l’Organisme autònom local

residència St. Gabriel núm. 1/2010.

7. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI D’ADHESIÓ AL PROTOCOL
DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I
ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA PER A LA REDACCIÓ DEL
PLA D’ASSISTÈNCIA I SUPORT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL
D’OSONA. El Conveni d’adhesió al protocol de cooperació entre el Con-

sell Comarcal i els ajuntaments de la comarca per a la redacció del Pla

d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la comarca d’Osona

té com a objectiu establir una organització logística de suport i assistèn-

cia a l’actuació municipal en matèria de protecció civil per a la consecució

de les finalitats bàsiques que estableix l’art. 3 de la Llei de Protecció Civil.

Atès el dictamen de la Comissió Informativa l’Ajuntament en Ple, per ma-

joria de més de dos terços, va adoptar: Primer. Aprovar el Conveni d’ad-

hesió al protocol de cooperació entre el Consell Comarcal d’Osona i els

ajuntaments de la comarca per a la redacció del Pla d’assistència i suport

en matèria de protecció civil d’Osona. Segon. Facultar l’Alcaldia per a la

signatura de tota la documentació que sigui necessària. Tercer. Comuni-

car la part dispositiva de l’acord al Consell Comarcal d’Osona per al seu

coneixement i als efectes que calgui.

8. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI AMB ELS AJUNTAMENTS
PEL SUPORT I LA REDACCIÓ DE PLANS D’ACTUACIÓ MUNICIPAL.

El Conveni té per objecte la col·laboració entre el Consell Comarcal

d’Osona i l’Ajuntament de Centelles per dur a terme la redacció del Pla

d’Actuació Municipal (NEUCAT, INUNCAT, SISMICAT I TRANSCAT),

per la qual cosa l’Ajuntament sol·licita l’assistència a l’entitat comarcal en

la realització d’aquestes funcions que són de competència municipal.

Atès el dictamen de la Comissió Informativa l'Ajuntament en Ple, per ma-

joria de més de dos terços, va adoptar: Primer. Aprovar el Conveni a sig-

nar entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Centelles pel

suport i la redacció de Plans d’actuació municipal. Segon. Facultar l’Al-

caldia per a la signatura de tota la documentació que sigui necessària.

Tercer. Comunicar la part dispositiva de l’acord al Consell Comarcal per

al seu coneixement i als efectes que calgui.

9. APROVAR, SI ESCAU, LA MOCIÓ DE L’ALCALDIA PER A LA DE-
SIGNACIÓ DELS MEMBRES DEL COMITÈ D’AVALUACIÓ DEL SE-
GUIMENT DEL PLA DE BARRIS, EN COMPLIMENT DE L’ART. 18
DEL DECRET 369/2004, DE 7 DE SETEMBRE. L’alcalde que presideix

assenyala al secretari que llegeixi la Moció que presenta l’Alcaldia, amb

el contingut literal: “Atesa la necessitat de designar als membres del Co-

mitè d’avaluació i seguiment del Pla de barris, en compliment de l’art. 18

del Decret 369/2004, de 7 de setembre, proposo al Ple l’adopció de: Pri-
mer. Designar com a membres del Comitè d’avaluació i seguiment del

Pla de barris i com a representants del municipi de Centelles les perso-

nes que seguidament es detallen: Salvador Campàs Fornols, Joan Ca-

sals Vallribera, Toni Castells Preseguer, M. Assumpta Falgueras Marsal,

Eva Pagès Aregall i Miquel Vallduriola Mata. Segon. Comunicar la part

dispositiva de l’acord a les persones interessades per al seu coneixe-

ment i als efectes que calgui.” L’Ajuntament en Ple, amb nou vots favo-

rables i dos en contra (CiU), aprova la moció en la seva integritat.

10. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DE L’ANY
2010. DECRET NÚMERO 47/2010 - contractar amb caràcter d'urgència

un/a informador/a juvenil per portar a terme la substitució per llicència de

maternitat de Maria Ona Molas Galobardes al PIPA.

DECRET NÚMERO 52/2010 - contractar, amb caràcter d’urgència, per-

sonal que porti a terme el servei de conserge al CEIP Ildefons Cerdà.

L’Ajuntament en ple se’n dóna per assabentat.

11. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
En aquest punt, entre d’altres temes, es va parlar de la campanya de re-

collida d’aliments, els preus de l’escola bressol, la regidoria de comerç, la

piscina d’estiu, els vestidors del camp de futbol, el Centre de formació

d’adults, els cicles formatius al municipi, els acords de la Junta de Go-

vern Local, el Mercat de productes de la terra, el Cau de Bruixes i les em-

preses que presten serveis a l’Ajuntament. 

S’aixeca la sessió a les onze del vespre i signa aquesta acta el president

i el secretari que la certifico. 
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Un cop d’ull a la 
situació del mercat 

laboral a Osona Sud

L’atur registrat als munici-

pis d’Osona Sud durant

aquest  primer  trimestre  de

l’any  2010   és  de  2.822

persones,  xifra  que  situa

una  taxa  d’atur  del

14,58%.  Aquesta  taxa  és

inferior  a  la  taxa  d’Osona

(16,08%)  i  similar  a  Cata-

lunya  (14,98%).

El municipi de  Centelles

és qui registra un nombre

més elevat d’aturats a Osona

Sud en aquest primer trimes-

tre de l’any, seguit de Tona i

Taradell. 

•L’atur en els homes és

del 12,61%, molt inferior a la

de les dones, que és del

17,08%. 

•Tenint en compte l’edat,

trobem que la taxa més ele-

vada és en el grup de perso-

nes de trams d’edat de 25 a

44 anys (49,17%) i amb molt

poca diferència el segueix el

grup de més de 45 anys

(42,36%). 

•Els sectors Serveis i In-

dústria són els que presenten

un pes més alt d’aturats, amb

un 46’94 % i 34’99 % respec-

tivament. 

La taxa de contractes

temporals és de 83,14%. 

•El sector “Serveis” és el

que ha experimentat un aug-

ment de contractes més im-

portant respecte del mateix

període de l ’any passat.

Respecte  al  trimestre  ante-

rior,  el  sector  que  ha  patit

més  variació negativa  ha

estat  l’“Agricultura”, en un

10,34%.

•El sector que presenta

major nombre d’autònoms és

el sector “Serveis”, seguit del

de la “Construcció”

•El 22,01% de la contrac-

tació registrada al pacte és

través d’Empreses de Treball

Temporal.

Les dades són extretes de

l’informe trimestral del 1r tri-

mestre 2010 de la dinàmica

del mercat laboral de l’Obser-

vatori d’Osona per al Desen-

volupament Local.

Recordem que des del

Servei de Promoció Econò-

mica i Ocupació Osona Sud-

Alt Congost disposem d’una

borsa de treball gratuïta per a

totes aquelles persones que

es troben en situació d’atur o

volen una millora laboral. 

Per a més informació:

Servei de Promoció

Econòmica i Ocupació 

Osona Sud- Alt Congost

C/ Nou, 11  08540 Cente-

lles

Telèfon: 93 881 12 57

Correu electrònic: 

osonasud.altcongost@diba.es

www.osonasudaltcongost.org

DE L’ABC A L’SMS: 
UNA AVENTURA AMB SIS MIL ANYS D’HISTÒRIA 
Des de temps immemorials els éssers vius s’han comunicat amb

signes, ja siguin auditius, olfactius, gustatius, gestuals, visuals, etc.

Ara bé, amb l’aparició de l’escriptura, la humanitat va trobar la mane-

ra de comunicar-se més enllà de l’espai i del temps, i la comunicació

directa va donar pas a una comunicació en diferit: autor i lector po-

dien estar separats per anys i per quilòmetres. Actualment, les noves

tecnologies ens permeten comunicar-nos a l’instant amb persones de

qualsevol punt del planeta. L’exposició De l’ABC a l’SMS, que es

podrà visitar a la Biblioteca del 14 al 30 de juny, fa un recorregut a

través de la literatura infantil i juvenil per tot el procés d’aprenentatge

de l’escriptura –i de la lectura– i mostra com aquestes formen part de

les nostres vides. En aquest sentit, comença explicant els signes al-

fabètics tot fent un recorregut per la necessitat de l'escriptura i mostra,

també, com aquesta es pot convertir en un joc. Paral·lelament a

aquesta exposició –produïda pel Consell Català del Llibre per a In-

fants i Joves– i durant les mateixes dates, la Biblioteca us oferirà una

petita mostra de llibres sobre la història de l’escriptura, els alfabets,

els abecedaris i els llenguatges de signes i símbols. Trobareu més in-

formació sobre aquestes activitats als següents enllaços: 

sites.google.com/site/bibliotecadecentelles/agenda-4 i sites.goo-

gle.com/site/bibliotecadecentelles/guies-de-lectura-1.

www.l-h.es/biblioteques/teclasala/comic.shtml.

Biblioteca Municipal "La Cooperativa"

C/ Sant Joan, 25 -  08540 CENTELLES Tel. 93 881 03 34    

Fax 93 881 01 38 Adreça electrònica: b.centelles.lc@diba.cat

web: sites.google.com/site/bibliotecadecentelles

Horari: de dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h. Dimecres, divendres i 

dissabtes, de 10 a 13.30 (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 

CIVIKÈ
CAMP DE TEBALL URBÀ
Per a joves de 12 a 16 anys

Del 28 de juny al 23 de juliol

De 9:30h a 13h (sortides de tot un dia 

un cop per setmana) 

Vine a divertir-te amb nosaltres!

Per més informació, al PIPA

Per a nens de P3 fins a 6è de primària. Del 28 de juny al 30 de juliol. Matins

de 9h a 13h i/o tardes de 15h a 17h. Servei de menjador. A les instal·lacions

del CEIP Ildefons Cerdà (Escola de Dalt). Preinscripcions del 28 de maig al 4

de juny a l’Ajuntament i al PIPA. Crear el teu projecte ara pot ser una realitat! 

Si tens entre 16 i 35 anys i vius a Centelles,

fes-nos una proposta! 

L’àrea de Joventut destina 4.000 euros per a realitzar 

les propostes o els projectes que considereu més 

importants per a dur a terme aquest 2010.

Termini de presentació de propostes: 1 de novembre. 

Ara és la teva, participa-hi!

Per a més informació al PIPA i a http://www.centelles.cat/elpipa

L’assemblea jove no para! En l’última reunió es va parlar de: El projecte Jove,

el projecte de la ràdio de Centelles, les activitats de Juliol, les activitats de

Festa Major. Vine a la pròxima i digues la teva!! Segur que tens molt per apor-

tar! Uneix-te al Google grups: Assemblea Jove i estigués informat.

Dia 22 de juny al vespre. Aquest any la festa serà sorpresa!. Per a joves de

12 a 18 anys.

Prepara el teu viatge de la forma que t’agradi més:

Informació de rutes i llocs per visitar. Plànols, guies d’allotjament, guies de di-

ferents països, etc. Carnets internacionals (d’alberguista, d’estudiant, de pro-

fessor, etc.).

A finals de juny. Per a joves de 12 a 18 anys. Sortida: Parada de Bus de  l’IES

Pere Barnils. Preu: 4,5 euros (assegurança individual). Inscripcions a l’espai

Jove i al PIPA fins al dia el 21 de juny.

CASAL D’ESTIU DE NATURA

PROJECTE JOVE

ASSEMBLEA JOVE

FESTA FINAL DE CURS

VIATGETECA D’ESTIU

SORTIDA A LA VIA FERRADA AMB L’ESPAI JOVE
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