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Núm. 158

Ajuntament de Centelles

Normes bàsiques per l’adjudicació
de 23 habitatges de protecció oficial
L’Institut Català del Sòl ha promogut a Centelles 23 habitatges
de protecció oficial, al "Sector Aiguafreda", que ha d’adjudicar el
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
INFORMACIÓ SOBRE ELS HABITATGES:
Adreça: carrer Can Minguet número 4 i número 6. Hi ha 2 habitatges de 2 dormitoris i 21 habitatges de 3 dormitoris. L’Ajuntament de Centelles fa una reserva dels 2 habitatges de 2 dormitoris
per a necessitats del municipi. Superfícies útils dels habitatges: entre 56,47 m2 i 82,80 m2 Superfície de les places d’aparcament: 25
m2.

El PIPA (Punt d’Informació Jove de Centelles): de dilluns a dijous de 17h a 20h i els divendres de 10h a 13h, i de 17h a 19h.
El termini de presentació de sol·licituds és des del 21 de juliol
fins al 19 de setembre de 2008, ambdós inclosos.
La determinació de l’habitatge es farà mitjançant sorteig.
Les persones sol·licitants admeses que no hagin resultat adjudicatàries formaran la llista d’espera de la promoció, que s’ordenarà
per sorteig. La llista d’espera tindrà una vigència de dos anys.
REQUISITS D’ACCÉS
Per poder accedir a un d’aquests habitatges cal acreditar el
compliment dels següents requisits d’accés:
1. Estar empadronat al municipi de Centelles amb 5 anys d’antiguitat mínima i ininterrompuda, en relació a la data d’inici de
presentació de sol·licituds.
2. Ingressos propis superiors a 15.000 2007.
3. Ingressos propis ponderats inferiors a 5’5 vegades l’IPREM,
en còmput anual.
4. Que les persones que consten a la sol·licitud no siguin titulars
del ple domini o d’un dret real d’ús o gaudi sobre algun habitatge.
Cal que les persones que seran titular i cotitular signin la declaració responsable relativa a propietats.
5. No haver obtingut finançament qualificat en els darrers 10
anys anteriors a la presentació de la sol·licitud.
6. Fer una declaració de responsabilitat conforme, si es resulta
adjudicatari, es destinarà l’habitatge adjudicat a domicili habitual i
permanent.
7. Fer una declaració de responsabilitat de l’estat civil (model
adjunt). L’han de fer totes les persones majors d’edat que constin a
la sol·licitud. que constin a la sol·licitud, compulsades.
CALDRÀ ACREDITAR
o Que l’habitatge sol·licitat constituirà el domicili habitual i permanent.
o Que no són titulars de cap altre habitatge de protecció oficial
ni de promoció pública, ni són propietaris de cap habitatge lliure.
o Estat civil de les persones sol·licitants/acreditació de formar
parella de fet.
Es pot consultar tota la documentació de l’oferta a la pàgina
web de l’Ajuntament: www.centelles.cat o anar personalment
a l’Ajuntament o al PIPA.

El Portal de Centelles

PROCÉS D’ADJUDICACIÓ
Informació i presentació de sol·licituds
Les sol·licituds, que s’han de presentar en model normalitzat i
adjuntant la documentació requerida, s’han d’adreçar a l’empresa
pública Administració, Promoció i Gestió, S.A. (ADIGSA) i es poden obtenir i registrar a:
Ajuntament de Centelles de dilluns a divendres d’11h a 14h, i
els dissabtes d’11h a 13h.

Informació Municipal

L’ESCOLA D’ADULTS
COMENÇA EL CURS!
A l’Escola de Persones Adultes de Centelles ja hem
començat el curs 2008-2009. Com cada any, tenim una àmplia
oferta formativa, amb més de 30 cursos, tallers i monogràfics.

Setembre 2008

Com a novetats hi destaquem:
q Català nivell C.
q Anglès per a majors de 60 anys.
q Anglès Pre-intermediate i Intermediate.
q Informàtica Bàsica nivell 2.
q Taller de Bijuteria.
q Remeis naturals a base de plantes.
q Taller de Lectura

Per a consultar tota l’oferta formativa i els
seus horaris, podeu visitar-nos al c/ Jesús, 25 en
l’horari d’atenció al públic, de dilluns a dijous
de 17 a 20 h; i el divendres de 17 a 19 h.
També podeu trucar al 93 881 38 80, enviar
un correu a l’adreça:
epacentelles@osonaformacio.org
o consultar la pàgina web de l’Ajuntament:
www.centelles.cat
Us hi esperem!!
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L’Ajuntament de Centelles aposta per una
educació de qualitat
Des de fa més de dotze anys, l’Ajuntament de Centelles
ha treballat molt activament per millorar el sistema educatiu de la població, tant pel que fa al funcionament tècnic dels equipaments com a les infraestructures. A continuació es presenten les actuacions realitzades amb la voluntat de proporcionar a tots els centellencs i centellenques la informació al dia de tot el que s’està realitzant en
aquest àmbit, aquest any 2008.

3. Una escola inclusiva: una escola per a tots/-es.
Des de fa anys, l’Ajuntament de Centelles i l’EAP (Equip
d’Atenció Pedagògica) treballen amb el concepte de l’escola inclusiva, que té com a objectiu integrar tots els
alumnes amb deficiències psíquiques i físiques a la mateixa aula que els altres alumnes, millorant així la seva evolució escolar.
Aquest any s’han celebrat les primeres jornades dedicades al model de l’escola inclusiva, amb la presència de
l’Honorable Conseller d’Educació, Ernest Maragall, i
amb la participació de més de 400 membres de la comunitat educativa de diferents poblacions.

4. Projecte Arrel: Conveni entre escola i
empresa.

1. Millores a les instal·lacions del CEIP Ildefons
Cerdà.
Pressupost d’obra previst d’inversió per aquest any
225.800,76 euros

El Portal de Centelles
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L’actuació consisteix en:
l Ampliació del laboratori de l’escola de dalt.
l Reforma total dels WC de l’àrea d’educació infantil i
cicle inicial
l Compra de nou mobiliari per les aules d’educació infantil
l Millores en el sistema de llums de la biblioteca de
l’escola de baix.
l Millores (mobiliari, llums i pintura) en els espais
col·lectius del centre: sala de professors i despatx
d’administració.
l Eliminació de barreres arquitectòniques a l’escola
de baix, reformant l’escala d’accés al teatre i, també,
instal·lant un ascensor.
l Adequació de la nova aula destinada el nou curs de
P3.

2. Cap nen/a, sense escola pública.

Després d’una negociació complexa, impulsada per
l’Ajuntament de Centelles, amb el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, podem
dir que cap nen/a de Centelles quedarà sense poder
accedir a l’escola pública, com era el desig de
24 l’Ajuntament i dels pares afectats.

L’Ajuntament de Centelles segueix liderant aquest projecte supramunicipal que promou la interrelació entre escola
i món empresarial, amb l’objectiu que alumnes amb dificultats acadèmiques puguin tenir l’oportunitat de realitzar
pràctiques en els centres de treball amb l’objectiu
d’aprendre un ofici, mentre aconsegueixen el graduat en
ESO. Cal dir que Centelles va ser pioner en aquest projecte a Catalunya.
Dades Programa Arrel:
Atenció a la Diversitat escolar. Curs 2008-2009
Total alumnes: 16
Alumnes IES Pere Barnils: 12
Alumnes Escola Sagrats Cors: 4
Alumnes de Centelles: 7
Alumnes d'altres poblacions: 9
(Balenyà, Aiguafreda, Sant Martí de Centelles i Taradell)
Empreses col·laboradores en les pràctiques: 34

5. Cap nen/a sense escola bressol
L’Ajuntament de Centelles aposta per l’educació des dels
primers anys de vida dels nostres infants. Per aquest motiu s’ha construït una segona escola bressol. D’aquesta
manera, totes les famílies de Centelles amb fills de 0-3
anys poden optar a aquest servei tan necessari actualment.
El nou equipament té aquestes característiques:
0 Escola bressol per a 82 infants de 0 a 3 anys –2 línies,
amb previsió de poder ser ampliada fins a 123 infants -3
línies.
0 Pressupost d’obra: 1.108.595 euros IVA inclòs
0 S’ha adjudicat a l’empresa Baldó, amb una rebaixa del
7,5 %.
0 Equipament total: 123.612 euros, IVA inclòs, dels
quals 64.450 euros corresponent a la cuina, 50.252 euros
a mobiliari i 8.710 euros a equipament de patis.

24-25bo.qxd

5/9/08

16:29

Página 2

Informació Municipal
0 La superfície construïda és 670,36 m2 en planta baixa
(amb previsió de fer-ne 254,50m2 més d’ampliació)
0 Els patis son ara de 518,68m2 (i una vegada ampliat
l’edifici quedaran amb 315.37m2: 97.92+217.45 m2)

(Tècnic d’Educació Infantil) per a la nova aula de P3 i d’
un professor que reforçarà el coneixement informàtic del
cos de professors.

7. Formació Permanent
Des de la inauguració de les noves instal·lacions de l’escola d’Adults ubicada a la casa de Cultura, podem oferir
als centellencs i centellenques majors d’edat diferents
cursos i tallers per poder formar-se permanentment.
Aquest Centre de Formació Permanent el compartim amb
Tona i Balenyà i mitjançant els 30 professors que tenim
vetllem per reduir l’analfabetisme a través de la Formació
Bàsica i de les noves tecnologies. També oferim una àmplia oferta formativa de diferents cursos, monogràfics i
tallers de diferents temàtiques i nivells.

L’edifici està alineat al carrer dels Hostalets tocant el carrer dels casals. Consta de 6 aules i serveis, s’hi accedeix
per la cantonada, per mitjà d'un sistema de rampa i graons per superar el desnivell amb el carrer del Cementiri.
A la meitat nord hi ha el pati gran i l'espai reservat per a
una futura ampliació. Els patis orientats al carrer es separen per mitjà d'una tanca metàl·lica. El pati gran també
queda separat de la parcel·la adjacent per mitjà d'una tanca. Al costat mateix del cancell d'entrada hi ha la cambra
per deixar-hi els cotxets, després el despatx i la sala per
les educadores i seguidament s'accedeix al passadís de les
aules. Seguint en el recorregut sud-nord hi trobem la cuina.
Seguint pel nord, hi ha el bany i la cambra de neteja i al
final, la sala d'usos múltiples amb dos magatzems.
Aquests dos passadissos disposen d'armaris fins a mitja
alçada, que permeten l'emmagatzematge de material de
mida reduïda. A l'espai destinat a les instal·lacions, situat
a l'extrem nord, s'hi accedeix des de l'exterior.

A més a Centelles tenim l’escola d’Educació Artística i
l’Escola de Música. Oferim formació per empreses i treballadors a través del Servei de Promoció Econòmica i la
Fundació Osona Formació i Desenvolupament. Finalment ens faltaria citar les Activitats extraescolars que es
realitzen al nostre poble i que contribueixen a millorar la
la Formació de les Persones al llarg de la seva vida i poder donar resposta a les noves necessitats que es deriven
de la societat.

8. Objectius i planificació de futur
L’Ajuntament de Centelles i el seu equip de govern
creuen plenament que el futur de Centelles passa per a
una formació de qualitat. Per aquest motiu, seguirem treballant per crear una educació de qualitat que s’ adapti a
les noves necessitats de cada moment.
Aquest treball, no obstant, no seria possible sense una bona planificació, la qual estem portant a cap des de fa uns
anys. Part d’aquesta planificació es reflecteix en els següents punts :

Amb l’objectiu de millorar els serveis que ofereixen els
nostres centres educatius, l’Ajuntament es fa càrrec dels
costos salarials de diferents professionals que realitzen
tasques tant a l’escola bressol com al CEIP Ildefons
Cerdà. Aquest curs l’Ajuntament es farà càrrec d’un TEI

L’Ajuntament de Centelles, perquè creu plenament
en una educació de qualitat, seguirà treballant per la
millora de l’ensenyament al municipi i, amb aquesta,
per la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i
el progrés general de la població.

De les 6 aules, 3 estan orientades al sud i tenen accés directe al pati petit i les altres 3 al nord i tenen accés directe
al pati gran. Hi ha un canviador per cada dues aules.
Aquesta agrupació coincideix amb els grups d'edat (0-1
anys, 1-2 anys i 2-3 anys). A les aules dels lactants (0-1
anys) hi ha un dormitori a cadascuna. Les dues aules de 1
a 2 anys comparteixen un dormitori. Els infants d'edat
compresa entre 2 i 3 anys dormen a la sala d'usos múltiples.
L’escola Bressol, anomenada EL PETIT PI, iniciarà el
curs escolar el pròxim dilluns 13 d’octubre.

El Portal de Centelles

6. Suport acadèmic als centres escolars

0 Construir els centres educatius dispersats en diferents
punts de la població, per tal d’acostar aquest servei en els
diversos barris o espais del municipi, aconseguint més
proximitat i menys desplaçaments.
0 Construcció de la nova escola bressol.
0 Cessió de terrenys al departament d’Educació per la
construcció d’ un nou CEIP a la població.
0 Treballar per tornar a oferir des de l’Institut Pere
Barnils els cicles de grau mitjà el més aviat possible.
Creació d’una comissió per treballar conjuntament
amb el departament d’Educació aquesta temàtica.
0 Seguirem treballant amb l’Escola Sagrats Cors,
com s’ ha realitzat des de sempre amb el nostre equip
de govern, per tal de seguir oferint una bona línia
d’educació, i un bona entesa entre l’escola pública i
la concertada.

Setembre 2008
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BORSA DE TREBALL
I XARXA XALOC
La Borsa de Treball Osona Sud- Alt Congost és un
servei que informa i assessora sobre recursos, tècniques
de recerca de feina i ofertes
de treball a persones en edat
laboral, amb estudis o sense,
que estiguin buscant feina o
una millora laboral.
Actualment aquest servei
ofereix:
v Atenció individualitzada en el procés de recerca de
feina.
v Assessorament sobre
tècniques de recerca de feina
(com preparar un currículum, entrevistes, proves psicotècniques, etc.).
v Informació i orientació
dels recursos per a buscar
feina existents a la zona
(etts, pàgines web, etc.).
Aquest servei forma part
de la Xarxa Xaloc, una xarxa d’intermediació laboral
d’àmbit provincial, promoguda i coordinada per la Diputació de Barcelona i que
té com a objectius principals:
v Augmentar la inserció
laboral de les persones que
s’hi apunten, de manera que
només s’accedeixi a les ofertes de feina d’Osona
Sud sinó també, dins
de les possibilitats de

cadascú, a ofertes de feina
de tota la comarca i/o provincial.
v Donar una millor resposta a les demandes de personal que arriben de les empreses del territori
OFERTES DE FEINA
• Empreses del sector del
lleure a la comarca cerquen
monitor/-es de menjador i de
pati amb titulació i, si és
possible, carnet de conduir.
• Es cerca ajudant de cuina i cuiner/a per a escoles o
residències. Cal experiència
prèvia.
• Escoles bressols municipals d’Osona Sud necessita
incorporar mestres o tècnics
en educació infantil per al
nou curs 2007-2008.
• Empresa de serveis personals busca auxiliars de geriatria per a atenció domiciliària a persones grans. Imprescindible carnet de conduir.
Per veure actualització de
les ofertes de feina consulteu
la nostra pàgina web:
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
Correu electrònic:
osonasud.altcongost@diba.cat
www.osonasudaltcongost.org

EL PIPA ET POSA AL DIA
De dilluns a dijous de 17h a 20h
Divendres de 10 a 13h i de 17h a 19h
C/ Jesús, 25 pij.centelles@diba.cat
www.centelles.cat/elpipa Tel. 93 881 23 23
Arriba el setembre i és moment de començar nous projectes... Al PIPA t’informem i orientem en l’oferta formativa del curs:
Ô de formació ocupacional
Ô d’idiomes
Ô de teatre i dansa
Ô de preparació de la prova d’accés a altres estudis: als Cicles
Formatius de Grau Mitjà i Superior, a la universitat per a majors de 25
anys, de preparació de la selectivitat...
Ô de l’obtenció del Graduat en Educació Secundària (GES)
Ô d’informàtica
Ô de preparació d’oposicions
Ô I tots els cursos i cursets que et puguin interessar
Així mateix, t’informem i assessorem sobre els temes relacionats amb
la teva formació:
Ô Beques, Residències d’estudiants, etc.
· Borsa de pisos i de transport. Vols compartir el cotxe per anar a la universitat? Estaràs en un pis d’estudiants i us falta company de pis?... Inscriu-te a
la borsa
· Borsa de cangurs i de professors de classes particulars. Feina compatible
amb els estudis

EXCURSIONISME
Informació de rutes a peu i en BTT, caminades, etc pels amants a
les activitats a la natura.
ASSESSORIA D’HABITATGE
V Renda Bàsica d’Emanicipació. Per a joves de 22 a 30 anys que estiguin de lloguer i tinguin una font regular d’ingressos inferior a
22.000 euros bruts anuals.
V Adjudicació d’habitatges de protecció oficial en règim de compravenda. Promoció “Sector Aiguafreda” de Centelles. Convocatòria oberta. Presentació de sol·licituds fins al 19 de setembre. Vine
a informar-te de la documentació que cal presentar!!
ACTIVITATS PER A JOVES
Mercat de Música Viva de Vic. Del 17 al 21 de setembre. Podràs venir a buscar programes al PIPA. I inscriure’t al bus nit per tornar.
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Biblioteca Municipal "La Cooperativa"

26

C/ Sant Joan, 25 - 08540 CENTELLES
Tel. 93 881 03 34 Fax 93 881 01 38
Adreça electrònica: b.centelles.lc@diba.es
Horari: de dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h.
Dimecres, de 10 a 14 h. Dissabtes, de 10 a 13.30 h
(Del 15 de juny al 15 de setembre, ambdós inclosos, tancat)

Mirar

Recorda que pots fruir dels serveis de la biblioteca sempre que vulguis. Informa-te'n i gaudeix-ne!

