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Digitalització dels llibres d’actes dels plens
Durant la segona quinzena de setembre l’Arxiu municipal de
Centelles ha estat digitalitzant els llibres d’actes del plens de l’Ajuntament, els de les juntes de govern local i els dels decrets d’Alcaldia, dins el Programa de digitalització de documents de la Central
de Serveis Tècnics de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació
de Barcelona, de la qual l’Arxiu forma part des de l’any 2006.
En aquesta ocasió s’han digitalitzat els 15 llibres de l’any 2007
al 2011 amb un total de 4066 pàgines. La tasca l’ha portada a terme l’empresa Artyplan a les instal·lacions de l’Arxiu i ha captat les
imatges de forma no agressiva per a la documentació original, al
mateix temps que ha evitat la sortida a l’exterior dels documents.

L’empresa tractarà i indexarà les imatges resultants i posteriorment
les lliurarà a l’Arxiu. El cost d’aquest projecte és de 1250 i l’assumeixen a parts iguals l’Ajuntament de Centelles i la Diputació de
Barcelona.
Amb aquesta actuació l’Ajuntament completa la digitalització iniciada en el Programa de l’any 2007-2008 amb un cost 10173 euros
i disposarà d’una còpia digital de tots els llibres d’actes i decrets del
municipi des del 1811 fins el 2011. En total 200 anys de la història
més recent del municipi que contenen 72 lligalls i 78 llibres amb un
total de més de 17000 pàgines. Aquesta iniciativa permetrà millorar
la conservació dels documents originals i agilitar-ne la consulta.
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- Altres despeses. Llar dels avis (15.000 €).
- Treballs d'altres empreses. Neteja de les escoles i edificis culturals
(13.000 €).
- Reparacions i manteniment de la Biblioteca (2.500 €).
- Difusió: Cultura (6.000 €).
Transf. Corrents: Xarxa intermunicipal (173,00 €).
Envernissar pista poliesportiva (12.700,00 €).
Atesa la Memòria justificativa i Segons l’informe de la interventora L'Ajuntament en Ple, amb nou vots favorables, una abstenció (APC-EPM) i tres
vots en contra (CiU i Esquerra-AM) dels 13 membres que formen la corporació municipal, va adoptar: Primer. Aprovar la primera modificació de crèdit en el Pressupost General vigent, en els termes següents:
1. Procedència dels fons
Majors ingressos: 51.439,82 euros
- Participació en els tributs de l'Estat. Liquidació 2010 (51.266,82 €).
- Subvenció Diputació, xarxa intermunicipal (173 €).
2. Modificacions de crèdit
- Despeses en béns corrents i serveis (37.266,82 €).
- Transferències corrents (1.473,00 €).
- Inversions reals 1(2.700,00 €).
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Assisteixen l’alcalde president Miquel Arisa Coma, els regidors i el secretari que subscriu. El president obre la sessió i el secretari llegeix l’esborrany
de l’acta de la sessió anterior que s’aprova per més de dos terços.
1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT NÚMERO 1/2012
L'execució del Pressupost municipal comporta l’obligació d’adaptar-lo a les
necessitats en quant a l’obtenció del crèdit suficient per subvenir la despesa en cada moment. Atès que és necessari fer un suplement, i en el seu
cas habilitació de crèdit extraordinari, de diverses partides de despeses
dels cap. 2, 4 i 6, per tal de fer front a despeses que s’han de realitzar durant aquest any. Entre les modificacions pressupostàries que autoritza la
normativa, les aplicables en el nostre cas:
Expedient de modificació de crèdit (MP 1/2012) del Pressupost municipal
vigent, mitjançant són:
- Crèdits extraordinaris mitjançant l’aplicació de majors ingressos. Total
2.066,82 €
Digitalització actes (766,82 €), Conveni Consell Comarcal, Protecció civil
(1.300 €).
- Suplements de crèdit mitjançant l’aplicació de majors ingressos. Total
(49.373 €).
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3. Detall de l’estat final de les partides afectades per la modificació proposada:
Digitalització actes (766,82 €), conveni Consell Comarcal, Protecció civil
(1.300,00 €), Altres despeses. Llar dels avis (30.000,00 €), Treballs d'altres empreses. Neteja de les escoles i edificis culturals (114.151,00 €),
Reparacions i manteniment de la Biblioteca (5.500,00 €), Difusió: Cultura
(21.000,00 €), Transferències Corrents: Xarxa intermunicipal (4.673,00
€), Envernissar pista poliesportiva (17.700,00 €).
4. Detall de l’estat final dels capítols afectats per la modificació proposada
(estat de despeses): Despeses en béns corrents i serveis (3.134.868,92
€). Transferències corrents (1.095.973,00 €). Inversions reals (643.312,22
€).
Segon. Que l’expedient sigui exposat al públic pel termini de quinze dies.
Tercer. Que en el cas de no presentar-se reclamacions, s’entendrà elevat
a definitiu l’acord.
2. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL RESIDÈNCIA ST. GABRIEL NÚM. 1/2012
L’execució del Pressupost de l’Organisme autònom local Residència Sant
Gabriel comporta l’obligació d’anar adaptant-lo a les necessitats en quant
a l’obtenció del crèdit suficient per subvenir la despesa en cada moment.
Atès que de l’aprovació de la liquidació del Pressupost general de l’exercici de 2011 es disposa de crèdit incorporable mitjançant romanent de
Tresoreria. És necessari fer habilitació i suplements de crèdit en diverses
partides d’ingressos i de despeses dels cap. 2 i 6 per tal de fer front a
despeses corrents i d’inversió. Atès que entre les modificacions pressupostàries que autoritza la normativa, les aplicables en el nostre cas són
les que es descriuen a continuació: Expedient de modificació de crèdit
(M.P. 1/2012) del Pressupost de l’Organisme autònom local Residència
Sant Gabriel vigent, mitjançant:
- Habilitació de crèdit extraordinari mitjançant l’aplicació de majors ingressos.
Total: 62.000 € (Taxes farmacèutiques i altres despeses personals
12.000 € i obres rehabilitació - Reforma de banys 1a planta 50.000 €)
- Habilitació de crèdit extraordinari mitjançant l’aplicació del romanent de
Tresoreria: Total 2.200 € (Maquinària, instal. i utillatge – Climatització
consultori 1.750 € i Equips proc. informació – Adaptació ordinadors fibra
òptica 450 €)
- Suplements de crèdit extraordinari mitjançant l’aplicació del romanent
de Tresoreria: Total 1.200 € (Mobiliari i altres – Bancs, paperera i parasols 1.200 €)
Atesa la Memòria, Segons els informes de Secretaria i d’Intervenció l'Ajuntament en Ple, amb dotze vots favorables i un vot en contra (EsquerraAM) dels tretze membres que formen la corporació municipal, va adoptar:
Primer.- Aprovar la 1a modificació de crèdits en el Pressupost de l’Organisme autònom local Residència St. Gabriel vigent, en els termes:
1. Procedència dels fons:
Majors ingressos: Total 62.000 (Recursos eventuals. Taxes farmacèutiques i altres despeses= 12.000 €. Transferències de capital de famílies =
50.000 €)
Romanent de Tresoreria, resultat de la liquidació del Pressupost general
de l’exercici de 2011. Total: 3.400 €
2. Crèdits habilitats i suplementats:
Pressupost de despeses. Total 65.400 € (Taxes farmacèutiques i altres
despeses personals: 12.000 €. Obres rehabilitació. Reforma banys 1a
planta: 50.000 €. Maquinària, instal. i utillatge – Climatitz. consultori:
1.750 €. Mobiliari i altres – Bancs, paperera i para-sols 1.200 €. Equips
proc. inform. – Adaptació ordinadors fibra òptica: 450 €)
3. Detall de l’estat final de les partides afectades per la modificació
proposada
Pressupost d’ingressos
-Recursos eventuals. Taxes farmacèutiques i altres despeses (12.000 €).
Transferències de capital de famílies (50.000 €).
2 Pressupost de despeses

Taxes farmac. i altres despeses personals (2.000 €). Obres rehabilitació.
Reforma banys 1a planta (50.000 €). Maquinària, instal. i utillatge – Climatitz. consultori (1.750 €). Mobiliari i altres (6.700 €). Equips proc. inf. –
Adaptació ordinadors fibra òptica (450 €).
4. Detall de l’estat final dels capítols afectats per la modificació proposada
Pressupost d’ingressos
Cap. 3 Taxes i altres ingressos (1.223.000 €)
Cap. 7 Transferències de capital (50.000 €)
Pressupost de despeses
Cap. 2 Compra de béns corrents i de serveis (446.000 €)
Cap. 6 Inversions reals (82.900 €)
Segon. Remetre l’expedient complet a l’Ajuntament perquè segueixi la
tramitació corresponent per a l’aprovació definitiva.
3. APROVAR, SI ESCAU, LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A 1 DE GENER DE 2012
Atès que l’1-1-2012 s’ha de portar a terme la revisió del Padró Municipal
d’Habitants. Atès que s'han realitzat les comprovacions, així com la formació dels resums numèrics provisionals d'habitants. D’acord amb el Reglament de població i demarcació de les entitats locals. Atesa la comunicació que fa l’Institut Nacional d’Estadística (INE), en la qual dóna per finalitzat el procediment per a l’obtenció de la proposta de xifres oficials de
població, la xifra que fa referència Centelles s’elevarà al Govern per a
l’aprovació del Reial decret pel qual es declaren oficials les xifres de població que resulten de la revisió del Padró municipal a 1-1-2012, que és:
7.282 habitants. Atès el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de
Gestió i Serveis generals l’Ajuntament en Ple, per unanimitat, va adoptar:
Primer. Aprovar la revisió del Padró a 1-1-2012, en atenció a l’estat del
procediment de xifres de la Diputació de Barcelona segons documentació
adjunta i que és la mateixa que l’INE, 7.282 habitants.
1. CAUSES DE VARIACIÓ EN EL NÚMERO D'HABITANTS
CONCEPTES
TOTAL HOMES DONES
Població aprovada l'1-1-2011
7360
3608
3752
Altes naixement des de 1-1 a 31-12-2011
90
40
50
Baixes defunció de l'1-1 a 31-12-2011
75
31
44
Població de dret a 1-1- 2012
7282
3556
3726
Segon. Que els resultats numèrics d’aquesta revisió anual es remetin a
l’INE.
4. APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE LA TRAMA URBANA
CONSOLIDADA DEL MUNICIPI
Atesa la delimitació de la trama urbana consolidada proposada per l’Ajuntament i aprovada per la Comissió territorial d’Urbanisme el 15-3-11. Segons la Llei de promoció de l’activitat econòmica, que modifica la Llei
d’ordenació dels equipaments comercials, hi ha la possibilitat d’incloure
sistemes a la trama urbana. Vist el document tècnic de modificació de la
trama urbana consolidada elaborada pels serveis tècnics de l’Ajuntament
i atès el dictamen de la Comissió informativa de l’Àrea de Gestió i Serveis
generals l’Ajuntament en Ple, amb deu vots favorables, una abstenció
(ERC-AM) i dos vots en contra (CiU) dels tretze membres que formen la
corporació municipal, va adoptar: Primer. Aprovar la modificació de la trama urbana consolidada del municipi. Segon. Exposar al públic l’acord durant el termini d’un mes per tal que les persones interessades puguin
examinar-lo i formular les oportunes reclamacions o al·legacions. Tercer.
Comunicar l’acord a la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat per al seu
coneixement i als efectes que calgui.
5. APROVAR, SI ESCAU, INICIALMENT L’ORDENANÇA MUNICIPAL
REGULADORA DEL SOROLL I DE LES VIBRACIONS I EL MAPA DE
CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI
Atesa la necessitat d’elaborar una ordenança reguladora del soroll i de
les vibracions amb l’objecte de regular les mesures i els instruments municipals necessaris per prevenir i corregir la contaminació acústica. Resten sotmesos a l’Ordenança qualsevol instal·lació, maquinària, projecte
de construcció, relacions de veïnat, comportament ciutadà o activitat de
caràcter públic o privat, incloses als annexos, susceptibles de generar
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gidoria de Cultura període 2007-2011 i línies de futur. L’informe s’estructura: 1. Introducció i línies bàsiques d'actuació, 2. Organització, 3. Entitats culturals, 4.Programació cultural (4.1 Programació detallada d’actes
de Cultura 2007- 2011 i 4.2 Actuacions de Patrimoni), 5. Equipaments
culturals (5.1. Teatre – Casal Francesc Macià, 5.2. Teatre de la parròquia
(Centre parroquial), 5.3. Espai d’art el Marçó vell, 5.4 Capella de Jesús,
5.5 Biblioteca pública La Cooperativa, 5.6. L’Arxiu municipal de Centelles
i 5.7 Sala polivalent La Violeta), 6. Pressupostos Cultura, 7. Pressupost
festes concretes i 8.Conclusió: “Centelles, dins de la comarca, sempre ha
estat un referent cultural, ja que no només la seva activitat inclou la població del municipi, sinó també arriba a la dels municipis veïns. Com ja
hem dit, hi ha un pòsit cultural de molts anys al qual no volem renunciar.
És per aquest motiu que la nostra tasca en aquests pròxims anys serà la
de reforçar les iniciatives locals culturals (entitats, grups...), crear vincles
entre entitats i activitats (ex. curs de gralla i tambors), mantenir aquells
actes que desperten interès o tenen un llegat històric i garantir la viabilitat
i el bon servei dels nostres equipaments culturals. Creiem en la Cultura i
per aquest motiu, amb contenció, sí, però seguirem apostant per ella, ja
que genera una xarxa molt important en els municipis que s’ha de valorar.”
l’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat. Seguidament es passa a la
votació de la urgència i s’incorporen les Mocions següents a l’Ordre del
dia pel quòrum d’unanimitat.
- Moció que presenta l’equip de govern i que proposen l’Associació
Sant Tomàs i la Xarxa d’entitats d’inserció sociolaboral d’Osona en
el sentit d’Instar al Govern de l’Estat a rectificar els pressupostos per garantir la continuïtat dels serveis d’inserció laboral a l’empresa ordinària i
dels Centres Especials de Treball, establint les necessàries mesures de
discriminació positiva per als col·lectius d’especials i major dificultat, en
entitats sense ànim de lucre, i instant, de la mateixa manera, al govern
de la Generalitat a complementar-los. L'Ajuntament en Ple, amb onze
vots favorables i dues abstencions (CiU) dels tretze membres que formen
la corporació municipal, aproven la Moció íntegrament.
- Moció en favor del finançament públic a les escoles bressol i a
l’escola de música presentada de forma conjunta per PSC-PM i APCEPM. L'Ajuntament en Ple, amb onze vots favorables i dues abstencions
(CiU) dels tretze membres que formen la corporació municipal, l’aproven
íntegrament.
- Moció sobre el manteniment de l’oferta de places públiques a l’ensenyament de primària al municipi de Centelles presentada de forma
conjunta per PSC-PM i APC-EPM. L'Ajuntament en Ple, amb deu vots favorables i dues abstencions (CiU) i un vot en contra (ERC-AM) dels tretze membres que formen la corporació municipal, l’aproven íntegrament.
– Moció per demanar que es garanteixi la qualitat de l’ensenyament
a les escoles de Centelles, en suport a la tasca de les escoles bressol i demanar un millor finançament per aquestes, presentada per
CiU. L’Ajuntament en Ple, amb dos vots favorables i onze vots en contra
(PSC- PM i APC-EPM i ERC-AM) dels tretze membres que formen la
corporació municipal, rebutgen la Moció presentada.
– Moció sobre els afectats per les participacions preferents presentada per ERC-AM. El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, l’aprova íntegrament.
– Moció que presenta relativa a la compra del Palau dels Comtes,
exposada pel representant d’ERC-AM però a petició de l’interessat, no se
li dóna tractament de Moció i no s’introdueix a l’Ordre del dia.
10. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
En aquest punt, es va parlar de: l’Escola d’adults (CiU), les taxes de les
escoles bressol (Apc), la Festa Major (ERC), la residència (CiU), les terrasses dels bars (ERC), el Casal d’estiu (ERC), la piscina municipal descoberta (CiU), l’Associació de Municipis per la Independència (ERC), el
comerç (CiU), el projecte de millora del ferm al c/ Marquès de Peñaplata
(ERC), el Reglament d’Organització Municipal (ROM) (ERC).
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta
3
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contaminació acústica per soroll, per vibracions o per soroll i vibracions.
L'aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda
al Ple de la corporació amb caràcter indelegable.
Vist el mapa de soroll i proposta de mapa de capacitat acústica del municipi. Segons l’informe del secretari i atès el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’ordenació del territori l'Ajuntament en Ple, amb deu
vots favorables, una abstenció (ERC-AM) i dos vots en contra (CiU) dels
tretze membres que formen la corporació, va adoptar: Primer. Aprovar
inicialment l’Ordenança municipal reguladora del soroll i de les vibracions
i el mapa de capacitat acústica del municipi. Segon. Sotmetre a informació pública l’Ordenança pel termini de 30 dies hàbils, a fi que s’hi puguin
presentar al·legacions. [...]. 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’entendrà definitivament elevat l’acord corresponent a l’aprovació inicial. Cinquè. Publicar el text íntegre de l’Ordenança, un cop aprovada definitivament [...].
6. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I LES ENTITATS
GESTORES DELS SISTEMES INTEGRATS DE GESTIÓ (SIG) DE RESIDUS DE PILES I D’ACUMULADORS
El Conveni marc de col·laboració entre l’Agència de residus de Catalunya
i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG) de residus
de piles i d’acumuladors té per objecte establir el marc de col·laboració
que ha de regir el funcionament i l’activitat dels SIG i la seva relació amb
les entitats locals i la comunitat autònoma de Catalunya, d’acord amb les
seves competències, amb l’objectiu d’assegurar el compliment de la normativa amb aquest tipus de residus.
Atès que en les resolucions d’autorització dels sistemes integrats de gestió de residus de piles i d’acumuladors s’estableix l’obligació per part
d’aquests sistemes de compensar econòmicament les entitats locals de
tots els costos derivats de la gestió correcta dels residus de piles i d’acumuladors, en els termes del Conveni marc subscrit amb l’Agència de Residus de Catalunya i d’acord amb les proves documentals aportades per
les entitats locals per al càlcul d’aquests costos. Segons l’informe de l’enginyer municipal, atès el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea
d’Ordenació del territori l’Ajuntament en Ple, per unanimitat, va adoptar:
Primer. Aprovar el Conveni marc de col·laboració entre l’Agència de residus de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió
(SIG) de residus de piles i d’acumuladors. Segon. Adherir-nos al Conveni
marc. Tercer. Facultar l’Alcaldia per a la signatura de tota la documentació. Quart. Comunicar la part dispositiva de l’acord a l’Agència de Residus de Catalunya per al seu coneixement i als efectes que calgui.
7. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA:
- DECRET NÚM. 96/2012: Declarar extingida la relació laboral amb la
corporació de Carme Mir Font, que pertany a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament, adscrita al servei de neteja d’edificis públics, amb
efectes de 15-7-2012, darrer dia de prestació del servei amb motiu de la
seva jubilació forçosa, pel fet de complir en aquesta data els 65 anys. Ordenar la baixa en nòmines i Seguretat Social de la treballadora, amb
efectes de l’esmentada data, agraint-li els serveis prestats. Comunicar
aquest decret a la interessada i a les unitats administratives corresponents per al seu coneixement i als efectes que calgui. l’Ajuntament en Ple
es dóna per assabentat.
8. MOCIÓ DE SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
DE LA REGULACIÓ DE LA DACIÓ EN PAGAMENT, DE PARALITZACIÓ DELS DESNONAMENTS I DE LLOGUER SOCIAL (presentada per
entitats: CCOO, UGT, Observatori DESC, CONFAVC, Taula d’entitats
del Tercer Sector Social de Catalunya i Plataforma de afectados por la hipoteca). L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, l’aprova íntegrament.
9. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LA REGIDORIA DE CULTURA DEL PERÍODE 2007 – 2011 I LÍNIES DE FUTUR. L’alcalde assenyala a la regidora de Cultura, Anna Chávez, que llegeixi l’informe de la Re-
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Hem repassat, en els darrers articles, la importància que es dóna des de les institucions a les
persones/entitats que inicien una activitat econòmica degut a les repercussions positives en aspectes com l’ocupació, la competitivitat, el desenvolupament personal i el benestar de la societat.
La major part de les empreses del territori són petites i mitjanes empreses, especialment microempreses, amb menys de 10 empleats. Avui definirem què és una pime i veurem quin paper té en el
desenvolupament econòmic i social.
Segons la Comissió Europea (2006), una empresa és “una entitat que exerceix una activitat
econòmica”. La consideració d’empresa és independent de la seva dimensió o forma jurídica. Per
tant, empresa pot ser des d’un autònom, passant
per negoci familiar fins a una multinacional. De la
mateixa forma, un autònom és empresa, de la mateixa forma que també ho és una Societat Limitada o una Societat Anònima, una cooperativa o una
associació.
La Comissió Europea també va establir uns
paràmetres per poder definir el concepte de pime:
- Càlcul de la plantilla (ha de ser inferior a 250
persones per una pime, i a 10 persones per ser
una microempresa)
- Balanç general (ha de ser inferior a 43 milions
d’euros per una pime i a 2 milions d’euros per ser
una microempresa)
- Volum de negocis anual (ha de ser inferior a
50 milions d’euros per una pime o 2 milions d’euros per una microempresa)
Les pimes al nostre territori constitueixen una
part molt important del teixit empresarial, i la seva
repercussió es fa evident. Així, la major part de
transaccions les realitzem amb pimes: des de
comprar el pa, fer un cafè, reservar un viatge, instal·lar una llar de foc, etc.
Solen ser més innovadores que les grans
empreses, perquè s’adapten i responen amb
més facilitat i rapidesa a les necessitats del mercat i els requeriments dels clients. Són més flexibles per diverses raons: en ser petites, l’em-
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presari sol portar la part comercial, atès que té un
ampli coneixement del sector, i de la situació de
la seva empresa, generant més confiança entre
els clients; la seva estructura i organització és
simple i plana, i es treballa molt estretament; el
seu volum de producció és petit, fet que permet
adaptar-se en tot moment.
Personalitzen el producte/servei que ofereixen.
Un exemple fora del territori podrien ser els establiments sorgits de compra-venda d’or, molts com
a segona oportunitat de negoci de joieries que han
detectat aquesta necessitat.
Solen donar més oportunitats a grups com ara
dones, joves, minories ètniques etc. (pensem en el
perfil habitualment demandat per treballar en un
comerç, per iniciar-se en un taller, o per tenir cura
de la llar i de gent gran).
Malauradament, molt sovint les pimes es troben amb limitacions, sobretot en els seus inicis: dificultats en l’accés al crèdit, necessitat de retallar
al màxim les despeses, mínim personal, etc. Un
cop consolidades, els desavantatges que tenen
són, entre d’altres, l’excessiu control que fa l’empresari sobre el negoci, la dificultat en delegar; el
relleu generacional de l’empresari per descendents sovint no preparats o menys motivats, etc.
I ara entrem en la definició de l’antiguitat de la
pime: es considera una empresa naixent la que no
supera els tres mesos d’activitat; emprenedora
fins que compleix tres anys de vida; nova empresa
fins que ha superat els set anys funcionant; consolidada a partir dels tres anys.
El personal tècnic del Servei de Promoció
Econòmica i Ocupació d’Osona Sud-Alt Congost
dóna assessorament a emprenedors per a realitzar el seu Pla d’empresa i iniciar així el seu negoci. Les empreses ja consolidades (amb més de
tres anys de rodatge) també poden rebre assessorament sobre aquest i altres temes (subvencions,
ajuts, etc.). Finalment, amb els candidats inscrits a
la Borsa de Treball, es poden cobrir les demandes
de personal sorgides en el si de l’empresa.
Per a més informació:
Servei de Promoció Econòmica i Ocupació
Osona Sud- Alt Congost
C/ Nou, 11 08540 Centelles
Telèfon: 93 881 12 57 Fax: 93 881 20 94
a/electrònic: osonasud.altcongost@diba.es
www.osonasudaltcongost.org

Biblioteca Municipal La Cooperativa
L’ORDRE A LA BIBLIOTECA: UN LLOC PER A CADA COSA
I CADA COSA AL SEU LLOC (3a PART)
En ocasions a una matèria li podem assignar signatures diferents depenent del punt de vista del document. Per exemple, si busquem informació
sobre el cavall, la podem trobar al 59.9 com a animal mamífer, al 63.61 com
a animal domèstic i encara al 798 com a pràctica de l’equitació. També, si
ens interessa l’obra de la Mercè Rodoreda Mirall trencat, la podem trobar a
N Rod com a novel·la o a 833.3(Rod) com a l’estudi literari d’aquesta obra.

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
- Aquest curs aprofita per formar-te. Al PIPA t’assessorem perquè puguis escollir l’itinerari formatiu
més adequat per tu: Graduat Escolar, preparació de
proves d’accés a Formació Professional i a la universitat, cursos de teatre, d’idiomes, de monitor/a,
de formació ocupacional, preparació d’oposicions...
- Beques per a estudiants universitaris i d’altres estudis superiors:
· Beques de caràcter general i de mobilitat per a
l'alumnat universitari i d'altres estudis superiors. Fi
termini: 15/10/2012
· Acreditació del tram de renda familiar i/o de les
beques Equitat per a la minoració dels preus dels
crèdits dels estudis universitaris. Fi termini:
15/10/2012
Pots tramitar les sol·licituds on-line al servei de connexió a internet del PIPA

Tallers d’art. Últimes places
Tallers d’art per a nens/es de 6 a 11 anys. Dijous
de 17:00 a 18:30, divendres de 17:00 a 18:30 o bé
divendres de 18:30 a 20.
Tallers d’art per a joves de 12 a 17 anys. Dimarts
de 17:00 a 18:30.
Inscripcions al PIPA

Borsa de classes particulars
Estàs estudiant a la universitat? Vols donar classes? Al PIPA disposes d’una borsa per a posar en
contacte universitaris amb estudiants que necessiten classes particulars.

Borsa de pisos i de transport universitari
Ja pots apuntar-te a la borsa per a compartir el cotxe per anar a la universitat o institut, per buscar
company de pis o bé pis d’estudiants...

Excursionisme
Si t’agrada fer sortides a la natura, al PIPA et facilitem rutes, plànols, calendaris de caminades... i tota
la informació que necessitis.

Jove, busques feina?
Al PIPA t’assessorem per a fer el currículum, per a
definir el perfil professional d’interès, per a inscriure’t
a ofertes de feina...

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 dissabtes de 10 a 13.30 h. (del 15 de juny al 15 de setembre, només dimecres)
I encara, suposem que volem informació d’un país...el Japó?, doncs en trobarem la història al 9(52), la geografia al 91(52), una guia de viatges al
91(026)(52) i la política al 32(52). En aquest cas veiem que el número 52 és
l’indicatiu de país. Finalment, si el que ens interessa és la mitologia, la trobarem al 29 si fa referència als déus o al 398 si es refereix a les llegendes.
Amb aquest tercer, acabem els consells sobre l’ordenació del material a
la biblioteca, podeu recuperar els anteriors al nostre bloc: http://bibliotecadecentelles.blogspot.com/.

