Ajuntament de Centelles
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Núm.
254

Obres a l’escola Xoriguer
adequar-les a les classes per a l’educació d’infants de 3 a 11
anys.
Per altra banda, s’ha fet una sala de mestres a l’entrada.
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Aquest estiu s’han fet les obres per a reestructurar l’espai de
l’escola. Per una banda s’han adequat les dues aules on hi havia els lavabos, canviadors i dormitori de l’escola bressol i
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Casal d’estiu de natura
Un any més, al llarg de tot el mes de juliol va tenir lloc el Casal d’estiu Natura. Amb més d’un centenar de nens i nenes inscrits, de nou
va ser tot un èxit. Les activitats, en aquesta ocasió contextualitzades en l’obra de Rudyard Kipling, el Llibre de la Jungla, van ser diverses. A més d’excursions, tallers i jocs, els monitors i monitores,
juntament amb tots els nens i nenes assistents, van posar punt i final
a unes setmanes plenes d’aventures amb la realització d’un lipdub.

Piscina d’estiu
Aquest any la piscina d’estiu de Centelles ha estat una de les més concorregudes i s’han tramitat 1.125 carnets. El bon temps ha estat un factor
clau per la gran afluència de gent, però també han estat decisius el bon
servei i l’horari d’obertura, que per segon any consecutiu ha estat fins les
8 del vespre.

Arranjament de carrers
Aquest estiu hem fet obres a diversos carrers de Centelles. Per una
banda es va pavimentar el carrer Mas els Casals i el carrer Hostalets.
Per altra banda, aquests dies hem portat a terme la segona fase de les
obres d’arranjament de les voreres del carrer de Sant Josep, que no
es va poder fer dins de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015” per un import de 55.239,15 €, Iva inclòs.
L’import de la subvenció només ens permetia actuar sobre els trams
més deficients del carrer i ara el cost de l’arranjament l’ha assumit
l’Ajuntament i es donen per acabades les obres d’arranjament de les
voreres.
Al mateix temps l’Electradistribució, SLU que porta el manteniment
de l’enllumenat, aprofita el tram on s’ha actuat per adequar-lo a les
normatives vigents i també soterrar la línia de baixa tensió, eliminant
els últims fils que penjaven a les façanes del carrer de Sant Josep.

Manteniment a diversos equipaments
A la Casa de Cultura, al carrer de Jesús número 25, s’han posat
unes bigues de reforç al terra de l’aula de pintura per tal que eviti el fimbreig de l’estructura de fusta. Finalment, al Pavelló d’Es-
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ports Nou s’ha envernissat el parquet i s’han repassat les línies.
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Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web: www.centelles.cat
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L’Ajuntament de Centelles, mitjançant l’adhesió al conveni de la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona posa a disposició dels seus
ciutadans una Oficina Municipal d’Informació i Defensa del Consumidor.
Aquesta oficina té com objectiu:
• Informar, de manera personalitzada, sobre els drets de les persones consumidores i usuàries.
• Orientar, sobre les consultes i les reclamacions de les persones consumidores i usuàries en el cas que no respectin els seus drets i sobre les vies
establertes per resoldre el seu conflicte.
• Mitjançar entre les parts per a la resolució de determinades qüestions.
• Fomentar l’educació i la formació de les persones consumidores i usuàries
en temes de consum de béns o la utilització de serveis, mitjançant campanyes divulgatives, publicacions, jornades, etc.
• Fomentar l’assessorament al teixit comercial en referència als drets i deures dels consumidors mitjançant campanyes d’inspecció informatives i activitats formatives per a col·lectius d’empresaris.
Tràmits de consum
Es poden fer reclamacions, consultes, informació sobre drets dels consumidors i usuaris, sobre telefonía, etiquetatge i garanties, comerç, serveis
post-venta, compra/lloguer d’habitatge, assegurances, serveis bancaris,
viatges, vehicles, subministraments, etc.
Tramitació
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà
Quan es pot demanar: 4t dimecres de mes d’11 a 13.30 h a la Plaça Major
Cost: gratuït

Oficina Municipal d’Informació
i Defensa del Consumidor

Documentació a aportar:
- Model de full de consulta
- Documentació justificativa (contracte de serveis, tiquet de compra, albarà, factura, rebut, publicitat, certificat de garantia,...) que recolzi la vostra
reclamació i les dades de l’empresa o persona contra qui voleu reclamar.
On es pot fer?
• Presencialment:
- a l’Oficina de Promoció Econòmica
a l’Oficina Mòbil de la Diputació (la propera visita prevista és el 28 de setembre)
• Per internet
S’haurà de facilitar el model específic de comunicació de dades a enviar,
subministrat des de l’OAC o que us podeu baixar d’aquesta pàgina. Aquest
imprès ha de contenir les dades de la persona que reclama i de l’empresa o
persona contra la que es presenta reclamació.
Documentació justificativa (contracte de serveis, tiquet de compra, albarà,
factura, rebut, publicitat, certificat de garantia,...)
La documentació haurà de ser facilitada al servei de Promoció Econòmica
(C/Nou,11) o per correu electrònic a cntl.ope@diba.cat
Enllaços d’interès de l’àrea de consum
• Diputació de Barcelona: www.diba.cat/consum
• Agència catalana del Consum (Generalitat): www.consum.cat
• Instituto Nacional del Consumo (Estatal): www.consumo-inc.es
Per a més informació:
Ajuntament de Centelles - Servei de Promoció Econòmica
C/ Nou, 11 08540 Centelles Telèfon: 93 881 12 57 Fax: 93 881 20 94

Punt Jove
EL PIPA

Biblioteca Municipal
La Cooperativa
Biblioteca de Centelles

bcentelleslc

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)
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Informació i inscripcions al Punt
Jove el PIPA
C/Jesús, 25 Tel: 93 881 23 23
Horari: de dilluns a dijous de 5h
a 8h i divendres de 10h a 13h
i de 5h a 7h
pij.centelles@diba.cat
www.centelles.cat/elpipa
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Agenda d’activitats de setembre de 2016
Divendres 9

Dijous 22

Marxa dels vigatans “Columna de Centelles 28 de febrer de
1714”. (Caminada de Malla a Vic).
Sortida a les 6 de la tarda de davant la seu de l’ANC-Centelles
(Antic bar Celler d’en Toni).

L’hora del conte
Tornem a l’Escola! Això si que mola!, amb la Cristina Piñol.
A 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Dissabte 10

Teatre:
El diari d’Anna Frank del grup de teatre Aquinahora jove.

Fira de la cervesa
d’11 del matí a 12 de la nit a la plaça Major.

Dissabte 24

A les 10 de la nit al Casal Francesc Macià.
Entrades: 10 euros.

Diumenge 25

Teatre:
El diari d’Anna Frank del grup de teatre Aquinahora jove.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià.
Entrades: 10 euros.

Dimarts 27

Aula Extensió Universitària de la Gent Gran
Caterina Albert / Victor Català, una autora far, a càrrec de Lluïsa Julià i Capdevila, Docent de la UOC, investigadora i crítica
literària.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià.
(cal ser associat per assistir a l’Aula).

Dimecres 28
Acte institucional de la Diada Nacional. Lectura de poemes i
concert de Cantus Firmus -Cor Jove- Societat Coral La Violeta
a les 7 de la tarda a la Sala de plens de l’Ajuntament.

Unitat mòbil d’informació al consumidor
D’11 a 2/4 de 2 a la plaça Major.

Diumenge 11

Sardanes amb la cobla Canigó
A 2/4 de 8 del vespre al Passeig.

Diumenge 18

Setmana de la mobilitat sostenible i segura 2016. Pedalada
popular (obligatori l’ús de casc)
A les 5 de la tarda. Sortida de la plaça Major.

Dijous 29

Tertúlia literària
Les lectures de l’estiu
A 2/4 de 4 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.
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EXPOSICIONS
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Dimarts 20

Aula Extensió Universitària de la Gent Gran
Ciència optimista, a càrrec de Josep M. Mainat, divulgador
científic i tecnològic.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià.
(cal ser associat per assistir a l’Aula).

Premi Centelles. LXXIV Concurs de Pintura. Del 4 de setembre al 12 d’octubre. Inauguració 4 de setembre a les 12 del
migdia al Centre d’art el Marçó vell. Dissabtes de 19 a 21 h.
Diumenges i festius de 12 a 2 h i de 19 a 21 h
Exposició permanent: Sala de Paleontologia i Selecció del
patrimoni pictòric. Dissabtes de 7 a 9 i festius de 12 a 2 i de 7 a
9. Centre d’art el Marçó vell.

