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Arranjaments a les pistes de tennis i 
a la zona de la piscina d’estiu
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En el pla d’inversions d’aquest any s’ha arreglat i sanejat

el clavegueram que passa per sota les pistes de tennis i la

piscina d’estiu petita. A la vegada s’han arranjat les dues

pistes de tennis, s’ha fet el manteniment de l’enjardinament

i s’ha unificat el servei de l’escalfament de l’aigua dels ves-

tuaris del pavelló i de la piscina.
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Resum de l’acta de la sessió ordinària núm. 2/2013 

de l’Ajuntament 28-3-2013
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Horari: de les 22 a les 23:30. Lloc: sala de Plens de l’Ajuntament. Excusa l’assistència:

Anna Maria  Chávez Calm. 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 DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 17 DE L’ANY 2013, EN

EL QUAL S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ANY 2012 DE

L’AJUNTAMENT

L’alcalde assenyala al secretari que llegeixi el DECRET NÚM. 2013/17. D’acord amb

el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i ateses les liquidacions de des-

peses i d’ingressos pendents de l’exercici anterior del Pressupost municipal i que en

concepte de romanent de Tresoreria, en el seu cas, s’han d’incorporar al pressupost

municipal, exercici 2013, així com el romanent de crèdits. Llegits els informes de Secre-

taria i d’Intervenció d’1-2-2013, dels quals resulta que la incorporació del romanent de

Tresoreria per a la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament no produirà dèficit. Per tot

això, RESOLC:

Primer.  Aprovar la liquidació del Pressupost municipal, exercici 2012, el  resultat de la

qual és el següent:

Existència a caixa el 31-12-12 2.178.007,79 euros

Crèdits pendents de cobrament 1.508.961,62 euros

Suma             3.686.969,41 euros

Obligacions pendents de pagament 570.645,32 euros

Saldos de dubtós cobrament 602.816,22 euros

Romanent de crèdits (despeses amb finanç.afectat)                 126.048,39 euros

Romanent de tresoreria despeses generals                      2.387.459,48 euros

Segon. Aprovar la incorporació dels romanents de crèdit al pressupost de 2013, segons

els resultats de la liquidació i amb el finançament següent.

Romanent afectat 126.048,39 euros

Romanent general 40.901,49 euros

Noves previsions d’ingressos 617.838,62 euros

Total de romanents de crèdit a incorporar 784.788,50 euros

L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.

2. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA NÚM. 1 DEL 2013,

EN LA QUAL S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ANY 2012 DE

L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL RESIDÈNCIA ST. GABRIEL

L’alcalde assenyala al secretari que llegeixi la RESOLUCIÓ DEL PRESIDENT NÚM.

1/2013. D’acord amb el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i ateses

les liquidacions de despeses i d’ingressos pendents de l’exercici anterior del Pressupost

de l’organisme autònom local residència St. Gabriel i que en concepte de romanent de

Tresoreria, en el seu cas, s’han d’incorporar al pressupost de l’organisme autònom,

exercici 2013, així  com el romanent de crèdits. Llegits els informes de Secretaria i d’In-

tervenció de 7-2-2012, dels quals resulta que la incorporació del romanent de Tresore-

ria per a la liquidació del Pressupost de l’organisme autònom local residència Sant Ga-

briel no produirà dèficit. Per tot això, RESOLC: Primer. Aprovar la liquidació del Pressu-

post de l’organisme autònom local residència Sant Gabriel, exercici 2012, el  resultat de

la qual és:

Existència a caixa el 31-12-12 512.600,09 euros

Crèdits pendents de cobrament 55.204,31 euros 

Suma  567.804,40 euros

Obligacions pendents de pagament 43.966,48 euros

Romanent de crèdits (despeses finançament afectat)                  16.488,87 euros

Romanent tresoreria despeses generals                                     507.349,05 euros

Segon. Aprovar la incorporació dels romanents de crèdit al pressupost de 2013, segons

els resultats de la liquidació i amb el finançament:

Romanent afectat...........................................................................16.488,87 euros

Total de romanents de crèdit a incorporar.....................................16.488,87 euros

Tercer. Que de la liquidació aprovada es doni compte al Ple de l’Ajuntament en la pro-

pera sessió que es faci.” L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.

3. APROVAR, SI ESCAU, DEFINITIVAMENT EL PLA ESPECÍFIC MUNICIPAL FES-

TA DEL PI DE CENTELLES

L’Ajuntament en Ple, en sessió extraordinària de 5-12-2012, va aprovar inicialment el

Pla específic municipal Festa del Pi de Centelles (en endavant PEM). Atès que durant

el termini d’exposició al públic, [...] s’han presentat al·legacions per part de: el Grup mu-

nicipal Convergència i Unió. Segons l’informe emès pels Serveis tècnics municipals, de

4 de març de 2013, es proposa desestimar les al·legacions esmentades. No obstant

això, per la propera actualització del PEM que es realitzarà abans del 31-12-2013.

D’acord amb el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i atès el dic-

tamen de la Comissió informativa l’Ajuntament en Ple, amb deu vots favorables i dos

vots en contra (CiU), va adoptar: Primer. Aprovar íntegrament l’informe emès pels Ser-

veis tècnics municipals de 4-3-2013. Segon. Aprovar definitivament el Pla específic mu-

nicipal Festa del Pi de Centelles, introduint-se en el contingut modificacions d’ofici que

no afecten el fons del PEM, per la qual cosa es desestimen les al·legacions presenta-

des en base a l’informe emès pels Serveis tècnics municipals de 4-4-2013. Tercer. Pu-

blicar l’acord [...]. Quart. Comunicar l’acord als serveis territorials del Departament d’Inte-

rior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat per a l’homologació del Pla

per a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

4. APROVAR, SI ESCAU, EL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL

PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL MP29

La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, 6-3-2013, va acordar

aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal

MP29, de Centelles, [...] Atès les prescripcions tècniques requerides per la Comissió

Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, d’acord amb el Text refós de la Llei

d’urbanisme i atès el dictamen de la Comissió informativa l’Ajuntament en Ple, (9 vots

favorables i 3 abstencions (CiU i Esquerra-AM) va adoptar: Primer. Aprovar el text refós

de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal MP29, de Centelles,

promoguda per l’Ajuntament. Segon. Remetre dos exemplars en suport paper i un en

format informàtic del text refós a la Comissió d’Urbanisme amb l’objecte que s’ordeni la

publicació del Pla als efectes  d’executivitat.

5. APROVAR, SI ESCAU, INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA

GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL MP31

Segons la instància presentada el 5-12-2012 per Llucià Pujades Costa, en representa-

ció d’Arenes i Graves Castellot, SA, on sol·licita a l’Ajuntament que sigui el promotor  del

Canvi puntual de qualificació del Pla general d’ordenació municipal de Centelles en els

terrenys adjacents a l’actual Pedrera del Cerdà. Vista la documentació tècnica de la mo-

dificació puntual referida, expedient MP31, elaborada per l’arquitecte Carlos Garcia Oro.

El 20 de febrer de 2013 l’Ajuntament ha sol·licitat al Departament de Territori i Sostenibi-

litat de la Generalitat de Catalunya l’emissió del document de referència per tal de deter-

minar l’abast de l’informe de sostenibilitat ambiental, els criteris, objectius i principis am-

bientals aplicables, així com determinar les administracions públiques afectades.

És procedent dur a terme l’aprovació inicial de la modificació puntual amb la finalitat que

el seu contingut pugui ser conegut i examinat per qualsevol entitat o persona interessa-

da, mitjançant informació pública pel termini d’un mes, en compliment de l’ar. 85.4 del

text refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

D’acord amb els art. 85, 96, 97.1 del text refós referit. D’acord amb els articles 31 i 38 de

la Llei 3/2012, de 22 de febrer, que modifica el text refós de la Llei d’urbanisme 1/2010.

Segons l’informe dels Serveis tècnics municipals de 30 de gener de 2013 i l’informe de

Secretaria de 20-3-2013.

Atès el dictamen de la Comissió informativa l’Ajuntament en Ple, amb nou vots favora-

bles i tres vots en contra (CiU i Esquerra-AM) va adoptar: Primer. Aprovar inicialment la

modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal-MP31- canvi de qualificació

dels terrenys adjacents a l’actual Pedrera del Cerdà, promoguda per l’Ajuntament de

Centelles i redactada per l’arquitecta Carlos García Oro, per tal de possibilitar l’ampliació

d’aquesta activitat extractiva en funcionament.

Segon. La modificació puntual proposada afecta els municipis que limiten amb el terme

municipal de Centelles, per la qual cosa cal donar-los audiència (art. 85.7 del text refós

de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost); sí que cons-

ten a l’expedient organismes afectats per raó de les seves competències sectorials,

concretament cal requerir els informes: paisatgístic (Subdirecció General de Planificació

Territorial i Paisatge);  geològic (Institut Geològic de Catalunya) i informe al Departa-

ment d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Així mateix, per l’enti-
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tat de la variació del planejament no cal donar compliment a les exigències de l’art. 59.2

del mateix text legal, a excepció de l’informe mediambiental. Tercer. Que s’exposi al pú-

blic l’acord durant un mes mitjançant anunci al DOGC, al BOP, en un dels diaris de ma-

jor difusió de la província, al tauler d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament, per tal

que les persones interessades pugin examinar-lo i formular les oportunes al·legacions.

6. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 19 DE L’ANY 2013

L’alcalde assenyala al secretari que llegeixi el DECRET NÚM.  2013/19

Atesa la necessitat d’incorporar a l’Àrea de serveis de la policia local un/a auxiliar de po-

licia per necessitat urgent del servei. La motivació és la falta d’efectius en el servei com

a conseqüència de la baixa per malaltia de Lluís Lafuente Brández, sense perjudici del

seu canvi de destí quan es faci efectiu. Atès que s’ha portat a terme una selecció per

part del departament de Promoció Econòmica [...]  RESOLC: Primer. Nomenar Antonio

Agudo Uribe funcionari interí adscrit al lloc de treball d’auxiliar de policia de l’Àrea de

serveis de la policia local en substitució del funcionari de carrera  Lluís Lafuente Brán-

dez, el qual es troba de baixa laboral per malaltia. Segon. El nomenament està subjecte

al dret administratiu [...] Tercer. Que el contingut del Decret es notifiqui [...] i es doni co-

neixement.” L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.

Els grups polítics municipals PSC-PM, CiU, APC-EPM i ERC-AM presenten de forma

conjunta la: MOCIÓ PER DECLARAR LA COMARCA D’OSONA LLIURE DE LA

TÈCNICA DE FRACTURA HIDRÀULICA HORITZONTAL, CONEGUDA COM A

FRACKING

“Atesa la sol·licitud presentada per Montero Energy a la Direcció General d'Energia i Mi-

nes de la Generalitat per tal de fer prospeccions d'hidrocarburs a través de la tècnica

del fracking en diverses localitats de Catalunya, entre les quals hi ha municipis oso-

nencs [...]. Atès que l’empresa Montero Energy Corporation SL està interessada en fer

investigacions per descobrir si en el subsòl existeixen concentracions de gas no con-

vencional i d’altres hidrocarburs, uns tipus de gas i d'hidrocarburs que no es troben em-

magatzemats en grans bosses en el subsòl, sinó que es caracteritzen per estar situats

en roques de baixa permeabilitat i de baixa porositat, la qual cosa fa que la seva extrac-

ció sigui molt complicada i que es necessiti una tècnica molt agressiva amb el medi am-

bient. Aquesta tècnica, coneguda com a fractura hidràulica horitzontal i que consisteix

en perforar el subsòl en vertical fins a 5.000 m. i un cop en el subsòl profund, fer noves

perforacions horitzontals per tal d'arribar a la major superfície possible. Per tal d'extreure

el gas i els hidrocarburs que estan adherits a la roca, s'introdueixen grans quantitats

d'aigua a una elevada pressió, amb la intenció de fracturar la roca i que se’n alliberi l’hi-

drocarbur a través de la mateixa canalització. Per tal de millorar l’eficiència en la trenca-

dissa de la roca, s'introdueix juntament amb l’aigua una barreja de substàncies quími-

ques de més de 500 elements diferents, entre les quals n’hi ha de perilloses, com ara

metalls pesants. Atès que aquesta tècnica ja ha estat utilitzada a gran escala en els

EUA i que no es tracta d'una tècnica de gran eficàcia, que demana multiplicar les perfo-

racions en diferents profunditats i construir un gran nombre de pous. Els percentatges

de substàncies químiques que resten a les profunditats i no són extrets a la superfície

són molt elevats, la qual cosa comporta transferències als aqüífers i al subsòl. Arran de

les nombroses trencadisses de roca, s'han arribat a mesurar petits terratrèmols perce-

buts en les localitats properes als pous. D'altra banda, el gas alliberat en les profunditats

i no canalitzat per a l’explotació ha arribat a filtrar-se en els conductes de canalització

d'aigua de consum humà i també a alliberar-se per la superfície del sol, fet que provoca

la contaminació de l'aigua i el risc d'explosió davant de qualsevol flamarada accidental.

Atès que la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal necessita de grans quantitats l'ai-

gua, de multitud de pous per a l’extracció del gas i dels hidrocarburs i de nombroses

perforacions a diferents nivells, per la qual cosa es pot considerar una tècnica dolorosa-

ment agressiva amb l'entorn.

Això doncs, davant del risc per una nova contaminació del subsòl i dels aqüífers de la

nostra comarca ja prou castigats, derivada ara de l'aplicació de la tècnica de la fractura

hidràulica horitzontal, en pro de la conservació dels espais naturals de la comarca que

es podrien veure afectats per la presencia de nombrosos pous d'extracció i pels serio-

sos danys que se'n derivarien fruit de l'explotació industrial, proposem al ple de l’Ajunta-

ment de Centelles, l'aprovació dels següents;

ACORDS: Primer.- Reafirmar l'actuació del Consell Comarcal d’Osona amb les al·lega-

cions presentades fins ara, declarem OSONA TERRITORI LLIURE DE FRACTURA

HIDRÀULICA HORITZONTAL o fracking. Segon.- Instem el Govern de la Generalitat

que suspengui els permisos d'investigació d'hidrocarburs, [...] mentre el Parlament de

Catalunya no aprovi una llei que impedeixi aquesta tècnica d'explotació, per raó dels

seus greus impactes ambientals. Tercer.- Manifestem el nostre suport a les accions rei-

vindicatives, informatives i participatives que es desenvolupin tant a nivell institucional

com des de la societat civil. Quart.- Traslladar  a la Generalitat [...], al Consell Comarcal,

així com a la Plataforma Aturem el Fracking (PAF) els acords aprovats.” L’Ajuntament

en Ple, per majoria de més de dos terços, aprova la Moció en la seva integritat.

Tanmateix, els grups polítics municipals PSC-PM i APC-EPM  presenten de forma con-

junta la: MOCIÓ A FAVOR DEL TREBALL DIGNE DOCENT I LA QUALITAT DEL

SISTEMA EDUCATIU CATALÀ

“L’aposta decidida per un bon sistema educatiu ha de ser un dels objectius prioritaris

de la nostra societat per tenir possibilitats de sortir de l’actual crisi econòmica amb un re-

forçament social, econòmic i ciutadà. 

En els últims mesos, el govern de la Generalitat i el Departament d’Ensenyament han

dut a terme una política de retallades educatives que atempta directament contra tot el

sistema educatiu català i incideix en aspectes com l’atenció a l’alumnat, el manteniment

dels centres escolars, els drets laborals dels professionals educatius i del conjunt de

serveis educatius. En aquest sentit, el pressupost del Departament d’Ensenyament no

ha deixat de perdre pes respecte del pressupost total del Govern.

Per tant, la baixada significativa del pressupost total destinat a inversió educativa al nos-

tra país, ha anat acompanyada d’una clara estratègia de degradació de les condicions

laborals dels i les professionals de l’Educació. Així, algunes de les principals retallades

realitzades o previstes  que més afecten a la qualitat educativa a través de la vulneració

dels drets laborals del personal docent són: Augment de la jornada lectiva amb la con-

següent pèrdua de qualitat d’atenció directa i individualitzada, els nomenaments dels

substituts que, en general, es produeixen únicament quan hagin transcorregut 10 dies

lectius des de la situació que dóna origen al nomenament i que implica que les absèn-

cies de menys de 15 dies es deixen de cobrir definitivament i s’han d’atendre amb re-

cursos propis del centre. Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat

porta a terme, justificat amb una política d’austeritat econòmica, un atac contra el pro-

fessorat de l’escola pública catalana i, concretament i amb especial afectament, contra

el col·lectiu de personal interí i substitut.

Atès que l’Estatut reconeix en el seu art. 21 (Drets i deures en l’àmbit de l’Educació)

que totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condi-

cions d’igualtat, [...] obliga a la Generalitat a establir un model educatiu d’interès públic i

que garanteixi aquests drets. Atès que les retallades [...] atempten directament contra la

qualitat educativa i, especialment, contra les hores lectives de dedicació a l’atenció a la

diversitat i a l’alumnat. Atès que les condicions laborals i de dedicació horària afecten

molt directament a la qualitat del sistema educatiu.  Atès que el sistema educatiu s’ha

de basar en els eixos de la qualitat, l’equitat, la corresponsabilitat i la coeducació. Atès

que l’educació ha de ser una eina cabdal per a l’emancipació personal i col·lectiva i un

instrument indispensable per a la cohesió social. Atès que tots els professionals do-

cents necessiten unes condicions laborals dignes.

Proposem: Primer. Exigir al Departament d’Ensenyament de la Generalitat la cobertura

de les substitucions de personal educatiu des del primer dia de baixa. Segon. Exigir al

Departament d’Ensenyament de la Generalitat l’aturada de l’atac continu en forma de

retallades al sistema educatiu amb l’objectiu d’augmentar la inversió educativa per ga-

rantir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats al nostre país. Tercer.  Sol·licitar al De-

partament d’Ensenyament de la Generalitat que valori els efectes que ha tingut, la

manca de substitucions, en el rendiment escolar dels alumnes i prengui mesures per

subsanar els possibles perjudicis que s’hagin creat. Quart. Reafirmar el compromís de

l’Ajuntament de Centelles en la defensa del sistema educatiu català i els centres edu-

catius públics amb la corresponsabilitat de tota la comunitat educativa del municipi.

Cinquè. Donar suport a les reivindicacions de tota la comunitat educativa del nostre

municipi. Sisè. Traslladar aquests acords als Serveis Territorials d’Ensenyament de la

Catalunya Central, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat, al Departament

d’Economia i Coneixement de la Generalitat i als partits polítics representats al Parla-

ment. Setè.- Fer públics aquests acords i traslladar-los al centres escolars municipal i a

les Associacions de Pares i Mares de Centelles.”

L’Ajuntament en Ple, amb nou vots a favor, una abstenció (Esquerra-AM) i dos vots en

contra (CiU) aprova la Moció en la seva integritat.

7. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS

En aquest apartat es va parlar de: El servei de policia local, les dates dels plens, l’esta-

ció de tren i la línia R3 Barcelona-Puigcerdà, el Fracking, els desnonaments, els jardins

que envaeixen part de les voreres amb el seu arbrat, el bar del camp de futbol i el man-

teniment dels carrers.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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EINES PER A LA RECERCA

D’UNA OCUPACIÓ: 

EL CURRÍCULUM

A l’hora d’anar a buscar feina, cal

tenir present que hi ha algunes eines

que hem de dominar i tenir en comp-

te per tal de crear una imatge positiva

a l’empresa o entitat on volem acce-

dir.  Un Currículum Vitae representa

una de les primeres formes d’accedir

a una oferta de treball. La seva co-

rrecta elaboració i la informació que

donis en ell, és la clau que et per-

metrà accedir a un altra fase de la

selecció o la que  et deixarà automà-

ticament fora d’aquesta. Per aquest

motiu la seva elaboració no ha de ser

ràpida, ni elaborada per ningú més

que per tu!.

Una regla d’or, a part de les reco-

manacions que a continuació expo-

sarem, és que no s’ha de fer un sol

Currículum per totes les ofertes, sinó

que s’ha d’adaptar i personalitzar en

funció de l’oferta i els requisits que es

demanen. 

RECOMANACIONS DE 

PRESENTACIÓ:

• Paper de bona qualitat, DIN-A4,

i a ordinador o màquina (si no dema-

nen expressament que estigui escrit

a mà). Evitar posar-hi dibuixos o co-

lors.

• Pulcre i respectant els marges i

espais (si es fan fotocòpies que si-

guin de bona qualitat).

• Sense faltes d’ortografia (poden

ser motiu suficient per deixar-nos fora

de la selecció).

RECOMANACIONS DE 

CONTINGUT:

• Concís i breu. Ja que el selec-

cionador dedica molt poc temps en

una primera lectura, s’ha de facilitar

la feina a qui ho llegeix, per que es

pugui fer una idea bona i completa

del perfil. Ha d’ocupar el mínim nom-

bre de fulls; habitualment un màxim

de 2 fulls

• Evitar detalls inútils. Seguretat

Social, pes, alçada, (a no ser que ho

demanin explícitament), els etc..., i

altres vaguetats.  

• Redactar en forma de noms i

verbs en forma d’infinitius, per exem-

ple: “Responsable de personal” “Ela-

boració de nòmines, contractes i al-

barans.”. No redactar de forma auto-

biogràfica per ex: “jo vaig estudiar...”.

• Clar. La forma d’exposar les da-

des ha de ser clara, directa i senzilla.

• Sincer. S’ha de dir la veritat, evi-

tant destacar punts febles.

• Ben estructurat i ordenat. Es

aconsellable fer blocs separats per

als diferents apartats deixant espais

en blanc entre cadascun. Utilitzant tí-

tols per cada apartat i utilitzant la ne-

greta per destacar la informació més

important.

• Positiu. S’ha de posar allò que

es té i no allò que no es té, per exem-

ple si no es té cotxe, simplement no

s’ha de posar.

• No cal parlar si no ho demanen

explícitament de:   Pretensions

econòmiques,  Motius de baixa d’em-

preses anteriors,  Feines realitzades

especificant si eren o no amb con-

tracte.

• No adjuntar fotocòpies acredi-

tant formació o experiència si no ho

demanen.

Per a més informació:

Servei de Promoció Econòmica i

Ocupació Osona Sud- Alt Congost

C/ Nou, 11  08540 Centelles

Telèfon: 93 881 12 57

osonasud.altcongost@diba.cat

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 

EL CURRÍCULUM PER COM-

PETÈNCIES. Taller a càrrec de

Marta Colomer consultora social i

d'empresa. Divendres 24 de maig.

A les 10h del matí al Punt Jove el

PIPA. Inscripcions fins el 17 de

maig

I si estàs buscant feina, al PIPA dis-

poses de servei de connexió a in-

ternet per a poder portar a terme la

teva recerca de feina 2.0. A més,

cada divendres hi trobaràs el recull

d’ofertes de feina de la setmana.

Preinscripcions als estudis 

postobligatoris

Preinscripció als programes de qua-

lificació professional inicial (PQPI).

Del 6 al 17 de maig.

Preinscripció al batxillerat, els cicles

formatius de grau mitjà de formació

professional i d'arts plàstiques i dis-

seny, i per al primer període dels

ensenyaments esportius. Del 13 al

24 de maig

Preinscripcó als cicles formatius de

grau superior de formació profes-

sional i d'arts plàstiques i disseny.

Del 27 de maig al 7 de juny.

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’educació.

+ 23 anys i 2 anys d’experiència en

el lleure.

Preu: Curs 190€. El preu no inclou

80 h de monogràfics (Els que tin-

guin titulació universitària de l’àm-

bit, tindran 65 hores de monogràfics

convalidades).

Estàs preparant l’estiu? Al PIPA

t’informem de tot tipus d’activitats:

Camps de treball, colònies d’es-

tiu, estades d’idiomes... 

JUMP INTO ACTION . Estades

d’idiomes del 30 de juny al 13 de ju-

liol de 2013 a la Casa de colònies

L’Era (La Noguera). Per a infants i

joves de 10 a 16 anys (nascuts en-

tre l’1 de gener de 1997 fins el 31

de desembre de 2003). 35 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. Inscripcions al PIPA del 6

al 17 de maig, ambdós inclosos. 

Vols accedir a un pis de protecció

oficial? Cal que estiguis inscrit al

Registre de sol·licitants de d’Habi-

tatge amb Protecció Oficial de Ca-

talunya. Al PIPA t’informem dels re-

quisits i procés per accedir als habi-

tatges protegits.

Decideix el teu estiu jove. Si tens

de 12 a 18 anys... Proposa les acti-

vitats que vols que es facin aquest

juliol a Centelles. Dimarts 7 de maig

a les 18:30 a l'Espai Jove. 

 

Assessoria d’estudis i 
professions del PIPA

Pisos de Protecció Oficial

I a l’Espai Jove

Curs de director/a d’activitats 
en el lleure infantil i juvenil

Estiu Jove

Biblioteca de Centelles bcentelleslc

Jove, busques feina?
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