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Informació Municipal 

Convocatòria per accedir al procés d’adjudicació 
de pisos de protecció oficial de Centelles
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Fins al dia 15 de juny està oberta la convocatòria per accedir al

procés d’adjudicació dels habitatges de protecció de Centelles.

En aquest període es podrà sol·licitar l’accés a dues promo-

cions: 

- habitatges de lloguer per a joves. 

- habitatges de lloguer amb opció a compra. 

Les persones interessades es poden presentar als dos concur-

sos i l’adjudicació d’aquests habitatges es farà mitjançant sor-

teig públic entre les persones que presentin la sol·licitud i la do-

cumentació acreditant complir els requisits establerts abans del

15 de juny. 

Els habitatges de lloguer per a joves estan ubicats al carrer Nou

i tenen entre 33 i 35 metres quadrats. Podran accedir-hi tots

aquells que essent menors de 35 anys justifiquin uns ingressos

de l’any 2011 superiors a 6.000€ i inferiors a 39.468€ (si ho

sol·licita una sola persona) o 40.689 (en el cas de dos sol·lici-

tants). En el moment del sorteig, es sortejaran els habitatges

que hi hagi buits i es crearà la llista d’espera que marcarà l’ordre

d’entrada dels aspirants a mesura que els pisos que actualment

tenen llogaters quedin buits.

Per altra banda, es sortejaran 3 habitatges en règim de lloguer

amb opció a compra ubicats al carrer Can Minguet. Es tracta de

pisos que tenen entre 66 i 75 metres quadrats i que tenen 3 ha-

bitacions. Per a accedir al procés d’adjudicació, caldrà justificar

uns ingressos l’any 2011 superiors a 9.000€ i inferiors a 48.239

(en cas d’un sol sol·licitant), 49.731€ (en cas de dos sol·lici-

tants). El dia del sorteig s’adjudicaran els tres habitatges i es

crearà la llista d’espera que marcarà l’ordre d’adjudicació en cas

que hi hagi renúncies. 

En ambdós casos, també caldrà que les persones que consten

a la sol·licitud no siguin titulars en ple domini o d’un dret real

d’ús o gaudi sobre algun habitatge, i que declarin que, en cas de

ser adjudicataris, es destinarà l’habitatge a domicili habitual i

permanent. Les persones interessades hauran de presentar el

certificat històric d’empadronament, el document d’identitat, el

llibre de família (si s’escau) i la declaració de renda del 2011 (en

el seu defecte, caldrà presentar l’informe de vida laboral junta-

ment amb: el/s certificat/s d’ingressos i retencions de les empre-

ses on s’ha treballat durant el 2011, i/o el certificat dels ingres-

sos o pensions rebudes, emès per l’organisme oficial correspo-

nent).

Les persones interessades poden presentar les sol·licituds

i la documentació necessària abans del 15 de juny a les 13h

a l’Ajuntament de Centelles o al PIPA. A l’Ajuntament de Cen-

telles es podran presentar i registrar les sol·licituds de dilluns a

divendres de 8h a 14h i dissabte d’11 a 13h. En el cas del PIPA,

l’horari és de dilluns a dijous de 5h a 8h de la tarda i divendres

de 10h a 13h i de 5h a 7h de la tarda.

Els pisos estan ubicats al carrer de Can Minguet
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DISSABTE 9 DE JUNY
9.00-20.00h. Nucli antic. 
Fira de la ratafia i mercat de
productes de la terra de 
Centelles.

11.00-21.00h  Plaça Major. 
Bar amb ratafia, licors d’herbes
i beuratges catalans. 

18.30-20.30h  Pl. Vella. 
Cançó de Taverna.

20.30h  Pl. Vella. 
Presentació del videoclip i 
el making off de Bonobos.

DIUMENGE 10 DE JUNY

9.00-13.30h. Nucli antic. 
Fira de la ratafia i mercat de
productes de la terra de 
Centelles.

PUNT D’INFORMACIÓ
Dissabte de 9 a 20h a l’espai firal. 
Diumenge de 9 a 13.30h a sota el
Portal.

Espai firal 
i venda de ratafies

DISSABTE 9 DE JUNY
11.00h  Sala la Violeta. 
Xerrada: Estèvia, tota la dolçor
d’una planta.

12.00h  Estand Fundació Areté. 
Taller pràctic de plantació en
pastera / taula de cultiu - Toni 
Canadell.

13.00h  Sala la Violeta. 
Xerrada: Aplicacions de les
Flors de Bach - Elena Selva -
Centre de fisioteràpia Axis.

16.30h  Sala la Violeta.
Cuinem amb ratafia - Cesc 
Molera.

18.00h  Rotonda Ildefons Cerdà
(aparcament supermercat). Taller
pràctic d’horticultura: Vine a
l’hort!  - Joan Casanovas 
Casadesús i Argelaga Serveis
Ambientals.

18.00h  Sala la Violeta. 
Presentació del 4t concurs de
ratafia embruixada.

18.00h  Sala la Violeta. 
Taller pràctic de ratafies 
casolanes: Aprèn a fer ratafia
embruixada! - Dolors Rovira. 

DIUMENGE 10 DE JUNY
10.30h  Sala la Violeta.
Taller sobre les aplicacions de
les herbes- Mercè Boix i Anna M.
Mas.

11.30h  Sala la Violeta.Taller 
sobre alimentació ecològica i 
terapèutica - Alf Mota.

12.30h  Sala la Violeta. 
Cata de ratafies i beuratges 
naturals.

Xerrades, tallers i
gastronomia

DIMARTS 5 DE JUNY
Dia mundial del medi ambient.

DIVENDRES 8 DE JUNY
11.00h  Casal Francesc Macià.
Xerrada divulgativa sobre 
reciclatge de residus: “I això on
va?”- José Luis Gallego.

DISSABTE 9 DE JUNY
14.00h  Plaça Major. 
2a Arrossada popular - Purgatori
Parade. (Venda anticipda de 
tiquets al PIPA).

17.00-20.00h  Passeig. 
Ludoteca i tallers infantils.

19.30h  Casal Francesc Macià. 
Bestial! A l’estiu tota cuca viu -
El Gimnàs.

21.00h  Església Parroquial. 
32è Festival de cant coral - 
Societat Coral la Violeta.

DIUMENGE 10 DE JUNY
Durant el matí. Nucli antic. 
Mercat setmanal de diumenge.

8.30h  Davant Pavelló municipal. 
XXII Pedalada Popular de 
Centelles.
(15 euros anticipat, 18 euros el
mateix dia. Venda de tiquets de
2/4 de 8 a 2/4 de 9)

12.00h  Davant  l’Ajuntament. 
Descobreix Centelles, vila 
modernista i d’estiu. 
Ruta guiada (1€).

Espai firal i venda de
ratafies

Més informació:
Ajuntament 
de Centelles

www.centelles.cat

Centelles 
9 i 10 de juny de 2012
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El cap de setmana del 2 i 3 de juny es celebra la 11a edició de la
Festa de l’Esport. A Centelles els actes es concentren el dissabte
2 de juny. La majoria dels actes es faran a la plaça Major: passe-
jada amb ponis, tennis, minitennis, bàsquet, hoquei, circuit de
BTT, minifutbol... També hi haurà activitats aquàtiques a la piscina
municipal: waterpolo, natació amb nadons, etc. i es farà de bpn
matí la via ferrada de les Baumes Corcades (consultar programa
adjunt).
La cloenda es farà a partir de 2/4 de 7 de la tarda, a la plaça Ma-
jor, amb una exhibició de taekwondo i un circuit de psicomotricitat
a càrrec d’El Gimnàs i una exhibició de tècniques corporals amb el
gimnàs Nouestil.
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VII JORNADES DE QUALITAT EMPRESARIAL

JUNY  2012

PRÀCTICA FISCAL D’IMPOSTOS
11 de juny

De 10 a 13 h

CENTELLES
Lloc: Casal Francesc Macià (C/ d’Anselm Clavé, 9)

Ponent: Sandra Zapatero – CTAC

Adreçat a autònoms, petites i mitjanes empreses per conèixer 

els principals impostos i com es calculen.

PRESENTACIÓ DEL SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
18 de juny

De 20 a 21.30 h

VILADRAU
Lloc: Can Sià (C/ Pare Claret, 4) 

Ponent: Personal tècnic del Servei de Promoció Econòmica

Adreçat a empreses, persones emprenedores i/o usuàries que 

busquen feina, volen crear empresa o empreses que volen 

conèixer els serveis que s’ofereixen.

RECURSOS LINGÜÍSTICS PER A EMPRESES 
“EL CATALÀ, UN BON NEGOCI”
25 de juny

De 10 a 12 h

BALENYÀ
Lloc: Sala d’entitats de l’Espai cultural (Plaça de Josep Espona, 

s/n)

Ponent: Densi Barrero, Centre de Normalització Lingüística 

d’Osona.

Adreçat a autònoms, persones responsables de comerços, pi

mes, persones emprenedores. Sessió de recursos lingüístics en 

línia per resoldre dubtes generals, cerca de models de 

documents empresarials i ajudes amb l’objectiu d’aconseguir 

una autonomia personal. 

www.osonasudaltcongost.org

INSCRIPCIONS:

a/e: osonasudaltcongost@diba.cat       Tel. 938 811 257

C/ Nou,11          08540 Centelles

QUÈ ET POTS ENDUR EN PRÉSTEC, DURANT QUANT DE

TEMPS, ETC.

Si encara tens dubtes sobre què et pots endur en préstec, durant

quant de temps, què passa si ho tornes tard, etc., aquí tens les respos-

tes. Et pots endur en préstec: 

15 materials en suport paper (llibres o revistes)

6 DVD

9 altres materials multimèdia (CD, CD-ROM, etc.)

Tens un màxim de 30 dies per a retornar aquests documents. Si la

Biblioteca és tancada, els pots deixar a la bústia de retorn de documents

habilitada a l’efecte a l’entrada de l’equipament. Si necessites més dies

de préstec, els pots demanar personalment o a través del web biblioteca-

virtual.diba.cat/tramits-en-linia [apartat Renovar documents].

Per al bon funcionament del servei de préstec, et recordem que has

de ser puntual a l’hora de retornar els documents. El sistema informàtic

aplicarà un punt de penalització per dia de retard i per document en prés-

tec, i bloquejarà el carnet automàticament durant 15 dies per cada bloc

de 50 punts. Passat aquest temps, el carnet tornarà a estar operatiu.   

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 

Assessoria d’habitatge

Assessoria d’estudis i professions

Ja estan obertes les Preinscripcions. No deixis escapar el tren i guar-

da’t una plaça.  

- Cicles formatius de grau superior de Formació Professional fins al

8 de juny

-Escoles Oficials d’idiomes. Pels cursos d’estiu, del 14 de juny al 14

de juliol

Oberta la convocatòria d’accés als pisos de protecció oficial de Cente-

lles. Presentació de sol·licituds fins al 15 de juny a les 13h

La gran final del Raid dels Ausetans serà el proper 2 i 3 de juny. L’acte

de lliurament dels premis serà el proper dia 7 de juny a les 7h al Con-

sell  Comarcal. 

Què faràs aquest estiu? Per anar-te preparant, al PIPA t’informem de: 

- Camps de treball, brigades de solidaritat

- Cursos d’idiomes a l’estranger

- Colònies, campaments i estades

a diferents llocs de Catalunya

I al PIPA també pots trobar-hi:

- La viatgeteca amb guies, mapes,

plànols, informació d’allotjaments,

rutes... de diferents regions del

món

- Carnets internacionals

- Préstec de guies de viatges

Aquest estiu vols treballar? Saps com fer un currículum? Saps on por-

tar-lo? Coneixes borses de treball a internet? Al PIPA t’assessorem en

les tècniques i recursos per a buscar feina i tenim setmanalment un re-

cull de les ofertes de feina publicades a la comarca.

Raid dels Ausetans

Estiu 2012

Jove, busques feina?
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