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l’ampliació de la biblioteca.
Aquesta obra s’ha fet amb una subvenció de la Xarxa de
Governs Locals 2012-2015 de la Diputació de Barcelona
amb un cost de 22.898,75 euros.

Obres de pavimentació del carrer
Josep Falgueres

Canvi de les portes d’entrada a la
Residència Sant Gabriel

Properament es començaran les obres de pavimentació
de la calçada del carrer de Josep Falgueres des del pont
de les Bruixes fins l’avinguda d’Ildefons Cerdà.
Es posarà una capa d’asfalt a la calçada que està en
mal estat i s’eixamplarà la vorera del tram entre els carrers
de Pau Casals i Jaume Guinovart, al costat dels habitatges. També s’eixamplarà la vorera de la cruïlla al carrer
de Sant Ignasi de Loiola per fer-hi un pas de vianants que
connecti amb el de la plaça del Pi.

S’han renovat les portes d’entrada des de la plaça de
Catalunya per facilitar l’accés, ja que amb la doble porta
era molt complicat.
Per tal de fer més fàcil l’accés per a tothom s’han substituït les portes de fusta per unes de corredisses automàtiques, d’alumini de color fosc. Ha calgut ampliar la fondària
del cancell i s’ha fet tot vidriat, cosa que li dóna un aire més
funcional.

El Portal de Centelles

A la segona planta de l’edifici de la biblioteca municipal
La Cooperativa, on hi ha els escacs i el billar, s’han fet uns
lavabos nous, i s’ha enderrocat el que hi havia, com a primera fase de les obres de la planta segona previstes per
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Les dades del Servei de promoció
econòmica i ocupració de
l’Ajuntament de Centelles l’any 2014
A desembre de 2014 hi havia a Centelles 540 persones apuntades a l’Oficina de Treball de Generalitat (OTG) de Vic, suposant
una taxa d’atur 14,47% segons l’Observatori d’Empresa i Ocupació de la Generalitat. Al llarg de l’any 2014 s’ha anat produint
una davallada progressiva de l’atur en el nostre municipi, reduint
en 55 persones apuntades en un any (595 registrades en l’atur a
desembre 2013).
Igualment, en el darrer trimestre del 2014 hi havia al municipi
1486 persones assalariades, 643 persones autònomes i 190 empreses donades d’alta a la seguretat social.
A nivell de les accions portades a terme pel servei d’ocupació, donat que s’utilitza l’aplicatiu informàtic XALOC de la Diputació de Barcelona, amb un registre individualitzat de les accions
realitzades a través del DNI en cas d’usuaris, i del CIF en cas
d’empeses, comptabilitzem que s’han realitzat 1718 entrevistes
individuals en aquest any, tant de reorientació laboral com de tècniques de recerca de feina, s’han realitzat xerrades amb 334 as-
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sistents i s’han gestionat 220 llocs de treball, és a dir, 220 persones han trobat feina a través de les ofertes de feina tramitades.
Pel què fa al servei d’atenció a l’empresa, s’han assessorat a
52 empreses a nivell de tràmits legals i subvencions; a la vegada, s’ha ajudat a elaborar 89 projectes empresarials (plans d’empresa) per a estudiar-ne la viabilitat, dels quals 14 s’han acabat
constituint i s’han tramitat 17 expedients de subvenció resolts
favorablement.
Finalment, destacar que des del servei s’organitzen les activitats de dinamització comercial com la Fira del Col·leccionisme
(abril), Fira de la ratafia (juny), Mercat anticrisi (octubre) i Fira de
la tòfona (desembre), així com es col·labora en diverses activitats
de foment del turisme i oci a Centelles.
Per a més informació:
Servei de Promoció Econòmica i Ocupació
C/ Nou, 11 08540 Centelles Telèfon: 93 881 12 57

