
Ens hem posat d'acord amb els propietaris del terreny del carrer
de Rodolf Batlle, a l'altura del carrer de Girona, perquè ens autorit-
zessin per situar-hi un aparcament. Després d'arranjar-lo i posar-hi
llum, hem aconseguit un aparcament per a 160 cotxes, cosa que

permet descongestionar tot el nucli del voltant del CAP. A més, a
causa de les obres del carrer Sant Joan, es pot donar servei d'apar-
cament a tot el veïnat, al mateix temps que ajuda a revitalitzar el
mercat i els comerços de la zona.
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Aparcament per a 160 vehicles 
al carrer Rodolf Batlle

A les 10 del vespre i presidit per l’alcalde, Miquel Arisa Coma,
es reuneix l’Ajuntament en Ple per fer la sessió extraordinària.
Hi assisteixen els regidors i el secretari. El president declara
oberta la sessió i s’aprova per unanimitat.
Aprovació, si s’escau, inicial del projecte de millora d’espais
públics urbans. El Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novem-
bre, pel qual es crea un Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL) i
un Fons Especial de l’Estat per a la Dinamització de l’Econo-
mia i de l’Ocupació i s’aproven crèdits extraordinaris per aten-
dre’n el finançament, té per objecte, augmentar la inversió pú-
blica en l’àmbit local mitjançant el finançament d’obres de no-
va planificació i execució immediata. Els ajuntaments hauran
d’aprovar els corresponents projectes d’obres i procedir a l’ad-
judicació d’aquestes conforme als procediments de contractació
previstos a la Llei. Els ajuntaments que sol·licitin recursos al
FEIL hauran d’annexar a la sol·licitud una memòria explicativa

del projecte d’inversió i aprovar la realització de la inversió
projectada. 
Atès que concorren raons d’interès públic que aconsellen la tra-
mitació d’urgència dels projectes d’obres que han de ser objecte
de finançament pel FEIL. El Ple de l’Ajuntament, en sessió del
22-12-2008, va aprovar la realització de l’obra d’inversió per a
l’any 2009 i segons la Resolució del Ministeri d’Administra-
cions Públiques del Govern d’Espanya, de 7-1-2009, per la qual
s’autoritza el finançament del Projecte de millora d’espais pú-
blics urbans redactat pels Serveis Tècnics municipals amb cà-
rrec al FEIL. Atès el dictamen de la Comissió Informativa
l’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, la qual
cosa suposa deu vots favorables  i tres vots en contra (CIU i
APC-EPM), va adoptar: Primer. Aprovar inicialment el Projec-
te de millora d’espais públics urbans. Segon. Aprovar la trami-
tació d’urgència del procediment per a l’aprovació del projecte
d’obres local ordinari denominat Projecte de millora d’espais
públics urbans. La tramitació per urgència suposarà la reducció
dels terminis establerts per aquest procediment a la meitat, de
tal manera que el tràmit d’informació públic del projecte es re-
dueix a quinze dies. 
S’aixeca la sessió a un quart d’onze del vespre.

Resum de l’acta de la sessió 

extraordinària en ple de 14-1-2009
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A les 10 del vespre i sota la presidència de l’alcalde, Miquel Arisa Co-
ma, es reuneix l’Ajuntament en Ple per fer la sessió extraordinària. Hi
assisteixen els regidors i el secretari que subscriu. S’excusa Pere Mule-
ro Escobar. El president declara oberta la sessió i s’aproven les actes de
29-12-2008 i 14-1-2009 per majoria de més de dos terços.
1. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’alcaldia per a la consti-
tució de la comissió informativa de la gent gran i de la igualtat i
adscripció de la regidora Joana Aragall Musach a l’Organisme
Autònom local Residència Sant Gabriel com a vocal i a la comissió
esmentada. DECRET NUM. 15/2009. El 29 -12-2008, va prendre
possessió Joana Aragall Musach, com a regidora del grup polític muni-
cipal PSC-PM. Atesa la necessitat de creació de la Comissió Informati-
va de la Gent Gran i de la Igualtat; així com l’adscripció de la regidora
Joana Aragall Musach a l’Organisme autònom local residència St. Ga-
briel. L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, acorda la no
creació de la nova Comissió esmentada. Es dóna compte de les adscrip-
cions de Joana Aragall Musach a la Comissió Informativa de l’Àrea
d’Atenció a la Persona, i a l’Organisme Autònom Local Residència St. Ga-
briel com a vocal. L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços,
se’n dóna per assabentat.
2. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de contractació i del plec de
clàusules administratives particulars, mitjançant el procediment nego-
ciat amb publicitat, per a la contractació de l’obra denominada pro-
jecte d’urbanització del C/Sant Joan. El Ple de l’Ajuntament, en sessió
extraordinària del 22-12-2008, va aprovar definitivament el Projecte d’ur-
banització del carrer de Sant Joan redactat pels serveis tècnics de l’Ajunta-
ment. Segons la Resolució del Ministeri d’Administracions Públiques del
Govern d’Espanya, de 30-12-2008, per la qual s’autoritza el finançament
del Projecte esmentat amb càrrec al FEIL, és procedent dur a terme l’inici
de l’expedient de contractació per a l’adjudicació, mitjançant procediment
negociat amb publicitat, de les obres d’urbanització del carrer de Sant Jo-
an. Atesa la utilitat pública de l’obra, ja que es tracta de la urbanització
d’un carrer situat al nucli urbà i molt pròxim al centre històric de la pobla-
ció i que generarà ocupació pública. 
Atès que és aplicable la tramitació urgent de l’expedient i segons els infor-
mes emesos de Secretaria i d’ Intervenció i atès el dictamen de la Comissió
Informativa l’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, la qual
cosa suposa deu vots favorables i dos vots en contra (CiU), va adoptar: Pri-
mer. Convocar, mitjançant procediment negociat amb publicitat, la con-

tractació de les obres d’Urbanització del carrer de Sant Joan, pel preu
cert de 517.501,79 euros IVA inclòs. Segon. Aprovar el Plec de
clàusules administratives particulars que s’integra a l’expedient de
contractació i disposar l’obertura per a la presentació de sol·licitud de
participació en la licitació. Tercer. El procediment de licitació serà
objecte de publicitat mitjançant anunci al BOP i al DOGC. Quart.
L’òrgan de contractació convidarà, mitjançant comunicació per es-
crit, a les empreses candidates que no hagin sigut excloses per pre-
sentar les seves ofertes, en un nombre de tres candidats, com a mà-
xim, i els facilitarà còpia del Plec de clàusules administratives parti-
culars de les obres.
S’aixeca la sessió a un quart d’onze del vespre.

A les 10 del vespre i sota la presidència de  l’alcalde, Miquel Arisa
Coma, es reuneix l’Ajuntament en Ple per fer la sessió extraordinà-
ria. Hi assisteixen els regidors i el secretari que subscriu. El presi-
dent declara oberta  la sessió i s’aprova l’acta anterior per unanimi-

tat.
1. Aprovació, si s’escau, definitiva del projecte de millora d’espais
públics urbans. L’Ajuntament en Ple, en sessió extraordinària del 14-1-
2009, va aprovar inicialment el Projecte de millora d’espais públics ur-
bans, redactat pels serveis tècnics municipals, atès que segons la Resolu-
ció del Ministeri d’Administracions Públiques del Govern d’Espanya, de
7-1-2009, es va autoritzar el finançament del projecte amb càrrec al FEIL
(Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre). Durant el termini d’expo-
sició al públic es van presentar al·legacions per part de: Miquel Matava-
cas i Bayés, en representació del Grup municipal de CiU. Segons l’infor-
me de l’arquitecta municipal es proposa desestimar les al·legacions es-
mentades. Atès que concorren raons d’interès públic que aconsellen la
tramitació d’urgència dels projectes d’obres que han de ser objecte de fi-
nançament pel FEIL. És procedent portar a terme l’aprovació definitiva
del Projecte. Atès el dictamen de la Comissió Informativa l’Ajuntament
en Ple, per majoria de més dos terços, la qual cosa suposa deu vots favo-
rables  i tres vots en contra (CiU i APC-EPM), va adoptar: Primer. Deses-
timar les al·legacions esmentades en base a l’informe emès per part de
l’arquitecta municipal, el qual s’aprova íntegrament. Segon. Aprovar defi-
nitivament el Projecte de millora d’espais públics urbans, redactat pels
serveis tècnics municipals.
2. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de contractació i del plec de
clàusules administratives particulars, mitjançant el procediment ne-
gociat amb publicitat, per a la contractació de l’obra denominada
projecte de millora d’espais públics urbans (Fase A). El Ple de l’Ajun-
tament, en sessió extraordinària de 14-1-2009, va aprovar inicialment el
Projecte de millora d’espais públics urbans, redactat pels Serveis Tècnics
municipals. Segons la Resolució del Ministeri d’Administracions Públi-
ques del Govern d’Espanya, de 7 de gener de 2009, per la qual s’autoritza
el finançament del Projecte esmentat amb càrrec al FEIL, creat per Reial
Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, és procedeix dur a terme l’inici
de l’expedient de contractació per a l’adjudicació, mitjançant procediment
negociat amb publicitat. Quant a la utilitat pública de l’obra, el Projecte té
per objectiu la renovació d’elements urbanístics de diversos carrers de la
població que necessiten d’una actuació de millora i que generarà ocupació
pública. Segons els informes emesos de Secretaria i d’Intervenció i atès el
dictamen de la Comissió Informativa l’Ajuntament en Ple, per majoria de
més dos terços, la qual cosa suposa deu vots favorables  i tres vots en con-
tra (CiU i APC-EPM), va adoptar: Primer. Convocar, mitjançant procedi-
ment negociat amb publicitat, la contractació de les obres del Projecte de
millora d’espais públics urbans, fase A, pel preu cert de 219.765,86 euros
IVA inclòs. Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particu-
lars, que s’integra a l’expedient de contractació, i disposar l’obertura per a
la presentació de sol·licitud de participació en la licitació. Tercer. El pro-
cediment de licitació serà publicitat mitjançant anunci al BOP i al DOGC.
Quart. L’òrgan de contractació convidarà, mitjançant comunicació per es-
crit, a les empreses candidates que no hagin sigut excloses per presentar
les seves ofertes, en un nombre de tres candidats, com a màxim, i els faci-
litarà còpia del Plec de clàusules administratives particulars de les obres.
3. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de contractació i del plec de
clàusules administratives particulars, mitjançant el procediment ne-
gociat amb publicitat, per a la contractació de l’obra denominada
projecte de millora d’espais públics urbans (Fase B). El Ple de l’Ajun-
tament, en sessió extraordinària de 14-1-2009, va aprovar inicialment el
Projecte de millora d’espais públics urbans, redactat pels Serveis Tècnics
municipals. Segons la Resolució del Ministeri d’Administracions Públi-
ques del Govern d’Espanya, de 7 de gener de 2009, per la qual s’autoritza
el finançament del Projecte esmentat amb càrrec al FEIL creat per Reial
Decret, és procedent dur a terme l’inici de l’expedient de contractació per
a l’adjudicació, mitjançant procediment negociat amb publicitat, de les
obres del Projecte de millora d’espais públics urbans. Quant a la utilitat
pública de l’obra, el Projecte té per objectiu la renovació d’elements ur-
banístics de diversos carrers de la població que necessiten d’una actuació
de millora i generarà ocupació pública. Segons els informes emesos de
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Secretaria i d’Intervenció i atès el dictamen de la Comissió Informativa
l’Ajuntament en Ple, per majoria de més dos terços, la qual cosa suposa
deu vots favorables  i tres vots en contra (CiU i APC-EPM), va adoptar:
Primer. Convocar, mitjançant procediment negociat amb publicitat, la
contractació de les obres del Projecte de millora d’espais públics urbans,
fase B, pel preu cert de 485.544,34 euros IVA inclòs. Segon. Aprovar el
Plec de clàusules administratives particulars de contractes del sector pú-
blic, que s’integra a l’expedient de contractació i disposar l’obertura per a
la presentació de sol·licitud de participació en la licitació. Tercer. El pro-
cediment de licitació serà publicitat mitjançant anunci al BOP i al
DOGC. Quart. L’òrgan de contractació convidarà, mitjançant comunica-
ció per escrit, les empreses candidates que no hagin sigut excloses per
presentar les seves ofertes, en un nombre de tres candidats, com a mà-
xim, i els facilitarà còpia del Plec de clàusules administratives particulars
de les obres.
4. Aprovació, si s’escau, de la delegació a la Diputació de Barcelona
de les funcions de liquidació, d’inspecció i recaptació de tributs. El
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, atribueix als municipis les facul-
tats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingres-
sos de dret públic, la titularitat dels quals els correspon, i a l’art. 7.1 de
l’esmentat text legal es preveu que dites facultats es podran delegar a
d’altres Entitats locals en el territori de les quals estigui integrat el Muni-
cipi. La delegació ha d’aprovar-se mitjançant acord del Ple, que haurà de
fixar l’abast i contingut de la delegació. A l’empara del que autoritza la
normativa vigent i vist l’abast de la col·laboració que la Diputació ofe-
reix als Ajuntaments de la província en matèria de gestió dels seus in-
gressos, realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària, (ORGT) aquest
Ajuntament amb anterioritat ha acordat delegar en la Diputació un con-
junt ampli de funcions de liquidació, i recaptació dels seus ingressos que
alhora es creu convenient clarificar i ampliar. Atès el dictamen de la Co-
missió Informativa d’Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme, Partici-
pació ciutadana, Informació i atenció al ciutadà de 28-1-2009. L’Ajunta-
ment en Ple, per unanimitat, va adoptar: Primer. Delegar en la Diputació,
a l’empara del que preveu l’art. 7.1 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals les funcions de liquidació, inspecció i recaptació
dels tributs que a continuació s’especifiquen:
I. Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el
sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès gene-
ral, l’import de la qual consistirà en l’1,5 per 100 dels ingressos bruts
procedents de la facturació que obtinguin anualment en cada terme muni-
cipal les referides empreses i per la prestació del servei de telefonia mò-
bil (Ordenança fiscal núm. 30).
Concessió i denegació de beneficis fiscals. Revisió de les autoliquida-
cions presentades. Realització de liquidacions, provisionals, comple-
mentàries i definitives, per determinar els deutes tributaris. Expedició de
documents cobratoris. Pràctica de notificacions de les liquidacions. Re-
captació dels deutes, en període voluntari i executiu. Dictar la provisió de
constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat per
l’ORGT. Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneï-
tat. Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. Qualifi-
cació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. Realització
d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i pràcti-
ca de les liquidacions tributàries que en resultin. Resolució dels recursos
que s’interposin contra els actes anteriors. Actuacions d’informació i as-
sistència als contribuents. Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat
dels anteriors 
II.  Altres ingressos: Execucions subsidiàries i qualsevol altre ingrés de
dret públic. Les funcions que en relació a la recaptació es deleguen
són:Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan munici-
pal corresponent. Recaptació dels deutes, en període  executiu. Liquida-
ció d’interessos de demora. Resolució dels expedients de devolució d’in-
gressos indeguts. Resolució dels recursos que s’interposin contra el actes

anteriors. Qualsevol
altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. Segon. Aclarir l’abast
de la delegació efectuada a la Diputació, mitjançant anteriors acords ple-
naris que, a aquests efectes, s’hauran d’entendre modificats, de les fun-
cions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic munici-
pals en els sentit que s’especifica seguidament: En tots aquells tributs i
altres ingressos de dret públic municipals respecte dels quals s’hagi dele-
gat en la Diputació únicament les funcions de recaptació en via executi-
va, correspondrà en tot cas a l’Ajuntament la competència de dictar la
provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de les funcions de-
legades amb la notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òr-
gan municipal competent. Tercer. La durada o termini per al qual s’acor-
da la delegació de funcions s’estableix en un període de dos anys, prorro-
gable per reconducció tàcita d’any en any, la qual es produirà, llevat que
qualsevol d’ambdues administracions deixin sense efecte la delegació,
notificant-ho en un termini no inferior a sis mesos abans. Quart. L’Ajun-
tament podrà donar instruccions tècniques de caràcter general i obtenir,
en qualsevol moment, informació sobre la gestió en els terminis previs-
tos. Cinquè. La prestació dels serveis que es derivin de la delegació de
funcions que contempla la present resolució, comportarà l’aplicació de la
taxa establerta a l’Ordenança fiscal de l’OGT, que estigui vigent; sense
perjudici del que puguin establir-ne les disposicions transitòries, en cas
que es modifiqui. Sisè. Per a la realització i l’execució de les funcions
delegades, la Diputació s’atendrà a l’ordenament local, així com a la nor-
mativa interna dictada per aquesta. Setè. L’acord s’haurà de notificar a la
Diputació, als efectes que, per la seva part, es procedeixi a l’acceptació
de la delegació ara conferida.Vuitè. Un cop acceptada la delegació per la
Diputació, l’acord es publicarà al BOP, i al DOG.
5. Ratificació del decret de l’alcaldia núm. 32 de l’any 2009
Decret núm. 32/2009 - Aprovar el Pla Jove 2009-2011 de Centelles, ela-
borat per la regidoria de Joventut i remetre l’acord i el Pla a la Secretaria
General de Joventut de la Generalitat. L’Ajuntament en Ple, per majoria
de més de dos terços, deu vots favorables i tres abstencions (CiU i APC-
EPM), el ratifica en la seva integritat.
6. Donar compte dels decrets de l’alcaldia de l’any 2009
Decret núm. 387/2008 - incorporar a l’Àrea de serveis de la policia local
un/-a auxiliar de policia per necessitat urgent del servei.
Decret núm. 388/2008 - contractar, amb caràcter d’urgència, un/-a dina-
mitzador/a que porti a terme el servei a l’Espai jove.
Decret núm. 389/2008 - contractar, amb caràcter d’urgència, un/-a dina-
mitzador/a juvenil que porti a terme el servei al Punt d’Informació, parti-
cipació i assessorament (PIPA).
Decret núm. 1/2009 BIS - Atès que el 15-12-2008 va finalitzar el termini
de presentació de sol·licituds per concórrer al concurs oposició del procés
de selecció per promoció interna. Un cop fet el recompte de mèrits
al·legats per cadascuna de les aspirants s’han obtingut les puntua-
cions. Es resol nomenar funcionàries de carrera per a les vacants
d’administratives Aurora Camprubí Guardiola i Àngels Comas Fa-
bregó, amb caràcter de propietat, amb dret a percebre les retribucions
bàsiques i complementàries corresponents al lloc de treball del sub-
grup de classificació C1. Les funcions seran les específiques de les
que es desenvolupin en l’Àrea d’Administració General.
Decret núm. 18/2009 - contractar, amb caràcter d’urgència, un/a auxi-
liar administratiu/iva que porti a terme el servei a la piscina munici-
pal.
Decret núm. 19/2009 - Segons la qualificació assolida en cadascun
dels exercicis practicats per l’opositor. Es nomena funcionària de ca-
rrera per a la vacant de subaltern/a Núria Rovira Coma, amb caràcter
de propietat, amb dret a percebre les retribucions bàsiques i comple-
mentàries corresponents al lloc de treball del grup E. Les funcions se-
ran les específiques en l’Àrea de Secretaria, enquadrada a la sotsesca-
la d’administració general (subaltern/a).
L’Ajuntament en ple se’n dóna per assabentat. S’aixeca la sessió a
dos quarts d’onze del vespre.
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TENS UNA IDEA EMPRESARIAL I NO SAPS COM
dur-la a terme?  CONSULTA EL SERVEI de Promoció

Econòmica i Ocupació d’Osona-Sud Alt Congost

SUBVENCIONS:
7 Subvencions per crear empresa
Les persones desocupades i inscrites a l’Oficina de Treball

de la Generalitat que vulguin iniciar una activitat econòmica
com a autònoms individuals o societats civils privades poden
ser beneficiàries de les ajudes de Promoció de l’Ocupació
Autònoma.

• Subvenció per a l’establiment com a persona treba-
lladora autònoma o per compte propi: subvenció a fons
perdut per l’inici de l’activitat, les quantitats depenen del
col·lectiu:

- Cas de persones aturades en general: 4.000 Û
- Joves en atur de 30 anys o menys: 4.500 Û
- Dones en atur: 5000 Û
- Homes en atur amb discapacitat: 8.000 Û
- Dones en atur amb discapacitat: 9.000 Û
• Subvenció financera: si has obtingut un préstec per in-

vertir en la creació i posada en marxa del negoci, pots accedir
a una subvenció per reduir-ne els interessos.

Reducció de fins a 4 punts del tipus d’interès. Aquesta
subvenció no pot superar els 3.000 Û.

• Subvenció per a l’assistència tècnica: contractació de
serveis externs per a la millora del desenvolupament de l’acti-
vitat empresarial. Es pot accedir a una subvenció fins el 75%
del cost amb un màxim de 1.000 Û.

Vols treballar? Si estàs interessat/-ada a treballar als Ca-
sals d’estiu del mes de juliol, pots apuntar-te al Servei d’In-
serció Laboral. Es valora experiència amb infants i el carnet
de monitor de lleure

ON SOM? Servei de Promoció Econòmica i Ocupació
Osona Sud- Alt Congost. C/ Nou, 11  -  Centelles. Telèfon:
93-881-12-57. Fax: 93-881-20-94

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres : matins de 9,00 a 14,00 h. Dilluns i

dijous: tardes de 16:30 a 19:00 hores 
Correu electrònic: osonasud.altcongost@diba.cat 

www.osonasudaltcongost.org

MATERIALS D'AUTOAPRENENTATGE D'IDIOMES
Segons l'Enciclopèdia Catalana, l'autoaprenentatge és un mètode

d'aprenentatge en què l'alumne adquireix coneixements sense l'ajuda
d'un professor. Aquest aprenentatge es porta a terme mitjançant la
recerca d'informació i la realització de pràctiques de manera indivi-
dual.

L'actual demanda de mètodes per aprendre idiomes ha fet que les
biblioteques disposin d'un cert fons especialitzat en aquest tema. Per
tant, a la nostra biblioteca pots trobar mètodes d'autoaprenentatge de
diferents llengües, des de les més sol·licitades (alemany, anglès, ca-
talà, castellà, francès i italià) fins aquelles amb menys demanda (ro-
manès i xinès). Les possibilitats tècniques dels nous suports docu-

mentals ha afavorit la possibilitat de disposar d'aquests mètodes en
suports complementaris al llibre, com són els CDs i els DVDs.
Aquests suports permeten oferir una informació molt més rica, ja
que poden contenir elements molt útils com la pronunciació correcta
de les paraules, exercicis interactius i converses per a practicar, tests
interactius per a conèixer el nivell assolit, etc.  Per tal de donar res-
posta a les demandes sobre aquest tema, a les biblioteques s'intenta
incrementar aquest fons de manera progressiva; per la qual cosa, si
tens interès per aprendre un idioma del qual la nostra biblioteca no
disposa de material, no dubtis a comentar-nos-ho i intentarem donar
resposta a la teva sol·licitud i, d'aquesta manera, enriquir el fons de
la biblioteca.

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.es
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 h.
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S’ACOSTEN PREINSCRIPCIONS. Ja saps què i on estudiaràs?
c T’informem notes de tall, matriculacions, centres de formació, estudis presencials i
a distància, allotjaments per a estudiants, beques, pla Bolonya, selectivitat, etc.
c Si tens dubtes, si no saps què escollir, t’oferim orientació per ajudar-te a decidir mi-
llor el teu futur professional i acadèmic.

Estàs preparant l’estiu?
- Camps de treball, Colònies, Esta-
des, Campaments
I si vols que t’ajudem a organit-
zar el teu viatge... Al PIPA t’as-
sessorem. Hi trobaràs plànols, ma-
pes, guies, rutes i llocs per visitar, carnets internacionals, allotjaments, etc.
L’Assemblea Jove és un punt de trobada i coordinació de joves vinculats a Centelles.

Els objectius de l’assemblea són col·laborar i assessorar en la programació i desenvo-
lupament d’activitats joves de Centelles, en col·laboració amb la Regidoria de Joven-
tut. Vols formar part de l’Assemblea Jove? Pots agregar-te a
http://groups.google.es/group/assamblea-joves-centelles i/o venir a la trobada del 9 de
maig. trobada de l’assemblea jove. dia 9 de maig. A 2/4 de 12h al PIPA
Al PIPA t’ajudem en la teva recerca de feina: Tècniques i recursos per a buscar treball.

Treball a l’estranger. Borsa de cangurs i de classes particulars.

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

ASSESSORIA D’ESTUDIS I PROFESSIONS

ESTADES D'ANGLÈS: T'OBRIM FRONTERES
Per a joves d'11 a 15 anys. Lloc: Casa de colònies l'Era
(Noguera). Dates: del 3 de juliol al 16 de juliol. Ins-
cripcions: PIPA del 4 al 18 de maig PROGRAMA:
36 hores lectives d'anglès. Treball amb grups de 10
alumnes. Activitats lúdiques i de lleure a la natura. La
llengua vehicular de comunicació serà l'anglès

Informació Municipal 

ESTIU JOVE

ASSEMBLEA JOVE

JOVE, BUSQUES FEINA?

Batxillerat de l'11 al 22 de maig
Formació Professional de Grau Mitjà de l'11 al 22 de maig
Formació Professional de Grau Superior del 25 de maig al 5 de juny
Ensenyaments d'idiomes del 28 d'agost al 3 de setembre
Ensenyaments d'esports Partir 25 de maig
Cicles Formatius d'arts plàstiques i disseny l'11 al 22 de maig
Disseny i conservació i restauració béns culturals l'11 al 22 de maig
Ensenyaments profes. de música i dansa Fins el 3 d'abril
Ensenyaments superiors de música i dansa Partir 17 d'abril
Estudis universitaris Del 3 de juny al 6 de juliol
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