Núm. 922 - 2 de juliol de 2004 - 25è any

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
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Hip-hop
en estat pur

Premi a la lluita
contra la pirateria

Dissabte hi haurà una festa de presentació
d’una nova edició del Hop Style Festival.

Santa Coloma ha obtingut un premi per
l’actuació policial contra la pirateria.

El darrer Ple aprova per unanimitat una moció de suport a gais i lesbianes

L'Ajuntament, a favor de l'equiparació
de drets de les parelles homosexuals
L'Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet ha manifestat el seu suport al col•lectiu de gais i lesbianes
amb l'aprovació d'una moció al
darrer Ple municipal, que va tenir
lloc dilluns passat. Precisament
aquell dia es va celebrar a tot el
món el Dia Internacional de Gais i
Lesbianes. La moció, presentada
per l'equip de govern (PSC, ICVEUiA i CiU), va comptar amb els vots
afirmatius d'aquests partits i del PP.
A la part expositiva de la moció, la corporació colomenca manifesta la “clara voluntat de defensar i promoure els drets i
llibertats de tots els seus ciutadans, amb
independència del lloc de naixement,
raça, sexe, religió, opinió, orientació sexual o qualsevol altra condició o circumstància personal o social”. També
s'apunta el compromís de l'Ajuntament
d’assolir “la plena equiparació legal de
les persones homosexuals, a més de de-

manar la igualtat dels seus drets, i legalitzar el matrimoni entre persones del mateix sexe. L'adopció i la tutela dels fills són
altres drets civils que s'haurien d'equiparar. Finalment, es demana una revisió
àmplia del marc legal que regula el dret
públic.
La moció acaba amb l'adhesió al Dia Internacional de Gais i Lesbianes i amb una
crida al reconeixement legal d'aquestes
parelles i la defensa dels seus drets i llibertats en tots els àmbits, “especialment
en els camps de l'educació, els mitjans de
comunicació i els serveis d'atenció a les
persones en situació de dependència”.
Taula rodona
Dimarts que ve, 6 de juliol, l'Ajuntament
ha organitzat una taula rodona sobre el
dret a la diversitat sexual. L'acte tindrà
lloc a la Biblioteca Central a partir de les
20 hores. Hi participaran Jordi Petit, president d'honor de la Coordinadora GaisLesbianes de Catalunya; Antonio Guira-

Canvis en la
legislació
L'actual Govern de l'Estat ha manifestat la intenció de modificar la legislació
per “legalitzar” les unions de parelles
homosexuals. També alguns governs
autonòmics, com el català, aniran en
aquesta línia. Fins ara, pràcticament
l'únic recurs legal són els registres d'unions civils que van posar en marxa alguns ajuntaments. A Santa Coloma
aquest registre funciona des de 1996.
Fins a l'any passat, hi constaven 171
parelles, de les quals 3 n'eren d'homosexuals i 5 de lesbianes.

do, president de l'associació Gais Positius; Pilar Pujol, presidenta de l'Associació de Famílies de Lesbianes i Gais, i Màrius Tàrrega, representant de la Xarxa per
l'Orgull 28 de Juny.

Se disputa la fase final de las 24 Horas de Fútbol Sala
Este fin de semana tendrá lugar en el
polideportivo Nou la vigésima cuarta
edición de las 24 Horas de Fútbol Sala
(XVII Gran Premi Diputació de Barcelona), una competición muy arraigada en
nuestra ciudad y muy querida por los
aficionados a este deporte. Las 24 Horas
están organizadas por el FS La UniónLas Palmas Promociones Ortega.
El partido inaugural (3 de julio, 19.30 h.)
lo disputarán una selección de la Liga
Interna contra otra de Santa Coloma y
servirá de homenaje a Pedro Toboso, ex
jugador de la UDA Gramenet y apasionado del fútbol sala. Toboso ha colaborado con las 24 Horas desde sus inicios.
Inmediatamete después de ese partido
dará comienzo la eliminatoria de octavos de final con estos emparejamientos:

La Unión P. Ortega-Gran Car Motor
(21 h.); Promat-Los Sin Nombre (22
h.); Neumáticos Lloreda-Anchoa de
Oro (23 h.); Juventus Huracán-Pepe’s
Club (00 h.); Olimpo AC ReformasSanta Coloma Riu Nord (01 h.); FS
Cuenca-Casanova (02 h.); FS UnikCristalería Bigues (03 h.), y FS Olivarense-Pincoper S. C. P. (04 h.).
Los cuartos de final se jugarán el día 4
por la mañana, a las 10, 11, 12 y 13 h.
Las semifinales se disputarán a las 15
y a las 16 h. El partido para el tercer y
cuarto puesto tendrá lugar a las 18 h. ,
y la gran final será a las 19 h.
En la organización de las 24 Horas de
Fútbol Sala participan varias empresas
y administraciones públicas, como el
Ayuntamiento y la Diputación.

ACTUALITAT
Festes populars als
barris del Raval, Can
Mariner i Llatí
Aquest cap de setmana, tres barris colomencs celebren les seves
festes populars. Al Raval les activitats comencen aquesta tarda
amb una recepció, una cercavila i
un sopar de germanor. De la resta
del programa destaquen els balls
medievals d’aquesta nit, les activitats infantils de dissabte al matí,
el XXIV Cross Joan Ubach (dissabte, 18 h), el torneig de futbol
sala que organitza el Club Eurogramenet també el dia 3 (de 9 a
22 h) i la festa de l’escuma, la paella i les havaneres de diumenge.
Al barri Llatí, la festa serà també
els dies 2, 3 i 4 de juliol, i gairebé
tots els actes es duran a terme a
la plaça del mateix nom. Hi haurà
activititas lúdiques per a tothom,
grans i petits.
Pel que fa a Can Mariner, el programa s’inicia aquesta tarda amb
una actuació especial dels alumnes del curs de guitarra i el pregó,
a càrrec de l’exregidora M. Pilar
Puig (21 h). A més dels balls programats, altres actes destacats
són el bany d’escuma, el torneig
de futbol sala i el concurs de rebosteria (dissabte) i la gimcana
infantil, l’homenatge a la gent
gran, la paella i l’espectacle de
música i dansa de l’Escola de Yolanda Valero (diumenge).
Més informació, als centres cívics
i casals municipals dels barris esmentats.

Els resultats d'ERC a
les eleccions europees

Fiesta de presentación
del Hop Style Festival 04
E l 3 de julio tendrá lugar la fiesta de presentación del Hop Style Festival
04, la cita veraniega de Santa Coloma con la cultura del hip hop. La presentación del festival consistirá en una exhibición de graffitti en un autobús cedido por TUGSSAL, que servirá de difusión del concierto del día 17. Este autobús se incorporará a la línea Santa Coloma-Fòrum. El Hop Style Festival 04
está organizado por el Ayuntamiento y el Baremoto y se celebrará en el parc
d’Europa. En la fiesta de este sábado, los grafitos serán obra de Rostro, Aeec, Fasim y Kire, y la música correrá a cargo de dj Papi Chávez. En los conciertos del día 17 actuarán Psycho Realm, Tremendo, Gran Pueblo, Klan Factoor y Soul Divos. Los speackers serán El Hermano Ele y Dobleache.

Per un error en la trascripció de
dades, al número 921 de L'AJUNTAMENT INFORMA, on s'informava de les votacions al Parlament
Europeu a la nostra ciutat en
comparació a les mateixes eleccions de l'any 1999, va aparèixer
la xifra 1.970 en l'apartat de vots
obtinguts per ERC l'any 1999,
quan s’havia de dir que aquesta
formació va obtenir en aquestes
eleccions 801 vots. Recordem
que a les eleccions del 13 de juny
d'enguany ERC va obtenir a Santa Coloma 1.265 vots, per la qual
cosa aquesta formació política ha
guanyat 464 vots. Correcció que
fem a petició de la mateixa ERC.
!Campeones

de fútbol sala. En el
torneo de fútbol sala organizado
por el Club Eurogramenet los días
26 y 27 de junio resultaron ganadores de la categoría alevín el CP
Serra de Marina (campeón), el
Eurogramenet (2o) y el CP Cardedéu (3o).

El Defensor de la Ciudadanía de Santa Coloma
de Gramenet tramitó 503 expedientes en el 2003

E

l Defensor de la Ciudadanía
de Santa Coloma de Gramenet,
Fernando Oteros, presentó en el
último pleno del consistorio, celebrado el lunes 28 de junio, el informe de actuaciones llevadas a
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SABER

Joves, sexualitat, estiu...
L'arribada de l'estiu ens obre possibilitats de
tenir més temps lliure, fer viatges , compartir
amb els altres... Volem aprofitar aquesta estació per recordar-vos que mantenir relacions sexuals sense protecció és temptar la
sort. Utilitzar una mica de temps per a la prevenció implicarà més avantatges que inconvenients. La pràctica del “sexe més segur”
amb un bon ús dels preservatius ens previndrà dels embarassos no desitjats i del
contagi de les malalties de transmissió sexual i la sida. Si penseu que encara no teniu
la informació suficient sobre els diferents aspectes de la sexualitat i els
anticonceptius, podeu adreçar-vos al programa jove de planificació
familiar dins del Centre d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de
Santa Coloma, al carrer d’Irlanda, 79, tel. 93 468 59 40 / 41. Si viatgeu
per altres comunitats, us recordem l'existència de la línia SEX-JOVEN:
608 10 23 13, on podeu informar-vos de qualsevol dubte o imprevist.

cabo por la institución que preside durante el año 2003. En dicho
período, la Oficina del Defensor
de la Ciudadanía tramitó un total
de 503 expedientes, de los cuales
343 fueron actuaciones de información y asesoramiento. Las intervenciones de mediación originaron la apertura de 96
expedientes, mientras que se trabajó además sobre 64 expedientes de queja. El 60% de la suma
de las intervenciones de mediación y queja (160) pudieron resolverse con una solución amistosa, facilitando así un acuerdo
entre la administración y las personas afectadas.
En el discurso de presentación
del informe al pleno municipal ,
Fernando Oteros destacó los
principales puntos que aparecen
en su informe. De forma positiva
señaló la colaboración de los responsables técnicos y políticos en
la resolución de los casos. No
obstante, reclamó una mayor dotación de recursos para los servicios que tienen una mayor presión y demanda de actuaciones
por parte de la ciudadanía, y que
el municipio tiene dificultad para
atender.

El informe incluye también un resumen de los trabajos de la celebración en Santa Coloma de Gramenet del V Encuentro Anual de
Síndicos y Defensores Locales,
que tuvo lugar el 27 de marzo de
2003, así como un informe de la
gestión del Fórum de Síndicos y
Defensores Locales, ente que
agrupa a los 35 síndicos y defensores locales, y cuya sede asume
la Oficina del Defensor de la Ciudadanía de Santa Coloma.
Objetivos
Los objetivos previstos para el
año 2004 marcan una línea de
continuidad y afirmación del trabajo que la institución del Defensor de la Ciudadanía asume. Se
marcan pautas para mejorar su
propia gestión interna e incrementar la difusión y el conocimiento de la institución.
En el turno de respuesta que todos los grupos políticos utilizaron
para fijar su posición sobre el informe, se destacó una vez más de
forma positiva el trabajo que desarrolla Fernando Oteros para
mantener los objetivos de la institución en la defensa de los derechos de la ciudadanía.

ACTUALITAT

El alcalde de Santa Coloma recibe un premio de la
AEDPI por su trabajo contra la piratería intelectual
Este año se han intervenido en la ciudad más de 43.000 copias pirata de CD y DVD
El alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, recibió el pasado 17 de junio, compartido con el alcalde de Móstoles, Esteban Parro, uno de los primeros premios nacionales
antipiratería, organizados por la Asociación Española de Derecho de la Propiedad Intelectual (AEDPI), concretamente el “Premio al político más destacado en la lucha contra la piratería”.
Bartomeu Muñoz mostró su satisfacción por un premio que, dijo, es fruto del trabajo que lleva a
cabo de forma efectiva la Policía
Local. Durante el año 2003 fueron intervenidos y destruidos
más de cuarenta mil DVD y CD,
incautados en operaciones en las
que intervino la Policía Local. En
lo que va de año, en tres operaciones policiales del mismo tipo
ya se han intervenido más de
cuarenta y tres mil copias en DVD
y CD de los artistas más actuales.
En el momento de la recogida del
premio, nuestro alcalde señaló
también que Santa Coloma, igual
que Móstoles, es una gran ciudad metropolitana, con un elevado índice de inmigración que la
hace especialmente vulnerable a
las redes de delincuencia organizada de piratería. “Es por ello
—señaló— que actuamos en
consecuencia. La Policía Local
hace un buen trabajo vigilando
de forma efectiva, pero además

desde otros ámbitos municipales
ponemos el acento, en la medida
que podemos, en apoyar la actuación policial contra la ilegalidad concienciando a nuestros
vecinos. Ojalá pronto no sea necesario explicar que la piratería
ocasiona un daño, un perjuicio;
que es un delito contra la propiedad intelectual y que atenta contra el futuro de la cultura”.
También resultaron galardonados, en otras categorías, el Grupo Intereconomía, el bufete de
abogados Gómez Acebo&Pombo, José María Anguiano de Garrigues, el grupo central policial
UDEC, la FAP y la Sociedad General de Autores y Editores.
El jurado estaba compuesto por
diez representantes de empresas
e instituciones: AEDPI, Universidad de Derecho Penal, BSA, Editorial Jurídica El Derecho, Clarke
& Modet Co, Aisge Computing, la
Brigada de Investigación de la
Policía y la empresa Método 3.

Los alcaldes de Santa Coloma y Móstoles, en el momento de recibir el premio contra la piratería.

BREUS
!Se presenta un libro sobre el caso Téllez

El 8 de julio (20 h.), en la Biblioteca Central, se presentará el libroTortura y
transición democrática. El caso Téllez, del historiador Juanjo Gallardo. En
este acto intervindrán Montserrat Olivés (regidora de Cultura), José Manuel
Márquez (autor del prólogo), Juanjo Gallardo y el propio Francisco Téllez.

!Tallers d’estiu a Musicaula
Musicaula farà durant el juliol aquests tallers: iniciació a la música rítmica,
piano, guitarra , flauta travessera, orgue, saxofon, acordió, cant, violí, etc.
Es duran a terme del 5 al 30 de juliol, en horari de matí i tarda, i estan pensats per a la iniciació de qualsevol persona en la pràctica d’un instrument
o per reforçar els coneixements musicals ja adquirits. Els cursos s’adrecen
a infants, a partir de 3 anys, i a adults. Més informació: de dilluns a divendres,
de 17.30 a 21.30 h, al carrer de Mn. Camil Rossell, 70 (tel. 93 386 12 95).

!Cobrament voluntari de l'IBI
HORARI D’ESTIU
DE L’OIAC
Fins al 31 de juliol, de dilluns
a divendres de 8.30 a 14.30 h
Durant el mes d’agost, de
8.30 a 13.30 h
Els dies 1, 2 i 3 de setembre,
de 8.30 a 14.30 h
Tel. 93 462 40 40

Dol a l’esport
colomenc
L'Ajuntament i l’Institut Municipal
d’Esports volen fer arribar a la família, directiva, jugadors, socis i
simpatitzants el suport de tots els
esportistes colomencs per la pèrdua del Sr. Tomás Merino Cruzado,
president del Calaf de Gramenet i
membre de la Junta de Govern de
l'IME. Descansi en pau.

Atorgats els premis
del concurs
literari Bon Profit
El dia 17, al local de l’ACI, es van
atorgar els premis del concurs literari, de receptes eròtiques i culinàries, Bon Profit. Aquest any
s’han presentat 60 treballs. El jove Juanjo Marín va guanyar el
premi al millor pseudònim (Alcibíades) i al millor relat (Marina).
El guardó al relat més picant va
ser per a Albert Vallejo (La meva
és més grossa), i al relat més divertit per a Núria Tió (Crema
d’ous i llet de Can Codony).
En aquest acte les periodistes
Sonsoles Fuentes i Laura Carrión van presentar el seu llibre
Dímelo al oído (Temas de Hoy),
en què dones espanyoles i llatinoamericanes narren les seves
fantasies sexuals.

El termini de pagament voluntari de l'Impost sobre Béns Immobles acabarà
el 5 de juliol. Amb l'avís podeu fer el pagament a qualsevol oficina de les entitats següents : Caixa Catalunya, Caixa de Pensions de Barcelona “la Caixa”,
Caixa Laietana, Caixa Sabadell, Caixa Terrassa i Caixa Penedès. Si no heu rebut l'avís, podeu pagar a la Caixa Catalunya, on se us en lliurarà un duplicat.

!Prevención del cáncer
El 7 de julio (18 h.), la junta local de la Asociación Española contra el
Cáncer organiza una conferencia sobre cómo prevenir el cáncer de piel
en el Centre Cívic del Riu, calle de Pompeu Fabra, 22-24.

!L’ACI ha rifat dos viatges d’estiu
En la campanya d'estiu de l'ACI, la guanyadora del sorteig del 21 de juny
—un viatge al Brasil— va ser Carmen Bonet Alsina; la guanyadora del sorteig del 28 de juny —un viatge a Punta Cana— va ser Lucila Miñeño Smat.

!XV Trofeo Ciutat de Santa Coloma
Este fin de semana Torribera acoge el XV Trofeo de Fútbol Sala Ciutat de
Santa Coloma, organizado por el FS Ràpid. Un total de 24 equipos catalanes participarán en las categorías juvenil, cadete, infantil, alevín, benjamín
y prebenjamín. La entrega de trofeos será el domingo (18 h.).

!Mata-ssegells de l’Exfilgramenet
El dia 9 (19.30 h) tindrà lloc al Museu Torre Balldovina l’acte de presentació del mata-segells i la medalla commemorativa de la 47a Exfilgramenet.
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QUÈ FEM? / ON ANEM?
El Somriure Viatger

! Por otra parte, el Baremoto
(parc d’Europa) proyectará el domingo 4 de julio (22 h.) la película
Cecil B. Demente.
!Finalmente, el Centre de Recursos Infantil y Juvenil Rellotge XXI,
dentro del ciclo de cine para jóvenes, proyectará hoy viernes (18
h.) la película La última llamada.
Lugar: calle del Reloj, 21 (entrada
libre).

L’associació solidària El Somriure
Viatger necessita voluntaris per
reciclar joguines.
Informació: dilluns i dimecres de
18 a 21 h i dissabtes de 10 a 14 h,
al carrer de Monturiol, 7.

Revetlla de Sant Pere
El Centre Excursionista Puigcastellar celebrarà, el dissabte 3 de
juliol, al carrer Sant Josep, la revetlla de Sant Pere, amb un sopar,
coca i música. Els tiquets es poden recollir al local del Centre.
Lloc: carrer de Sant Josep, 20, de
19 a 21 h.
Tel. 93 385 99 41.

Patronaje industrial
Subvencionado por la Generalitat
de Catalunya y el Fondo Social
Europeo y promocionado por la
Direcció General d’Ocupació, la
Fundació Roca i Galès abre el plazo de matriculación en un curso
de patronaje industrial. Se trata
de un módulo de patronaje por
ordenador (CAD), basado en el
sistema Investronica.
Teléfono: 93 392 06 37 i 607 86
12 53.
A/e: patro@eresmas.net.

Activitats de l’Ateneu
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Avui, 2 de juliol (20 h), tindrà lloc
l'assemblea general de l'Ateneu.
El dissabte, dia 3, a partir de les
22 hores se celebrarà una Marató
de Cine de Terror, i al punt de mitjanit es farà un ressopó terrorífic.
Lloc: Ateneu Popular Julia Romera, carrer de Santa Rosa, 18.

Farmàcies
Divendres 2
•D
Roselles, 31 / Amèrica, 2
Dissabte 3
•D
Beethoven, 25 / Joan V. Escales, 7
Diumenge 4
•D
Av. de la Generalitat, 131 / Passatge
d’en Caralt, 19
Dilluns 5
•D
Wagner, 7 / Rbla. de Sant Sebastià,
24
Dimarts 6
•D
Sant Jeroni, 13 / Juli Garreta, 14
Dimecres 7
•D
Av. de la Generalitat, 76 / Plaça de la
Vila, 3
Dijous 8
•D
Milà i Fontanals, 27 / Av. de Francesc
Macià, 29
•Aquestes quatre farmàcies obren
cada dia de 9 a 22 h: rambla de Sant
Sebastià, 24; Sant Carles, 42; Sant Jeroni, 13; i Milà i Fontanals, 27.

Ediccte
e

Café tertulia
Cine de verano
2 de julio (22 h.), empieza
el ciclo de cine a la fresca con la
proyección de El señor de los anillos (Las dos torres). La Comunidad se ha dividido, pero la misión
debe continuar con más fuerza
que nunca; Frodo y Sam tienen
que confiar ahora en Gollum para
que les guíe hasta Mordor y así
poder destruir el anillo.
Lugar: Mas Fonollar (entrada libre).
!Hoy,

La Colonia Egabrense organiza
un café tertulia el 8 de julio (18.30
h.) con la participación de Carmen Moraira, teniente de alcalde
de Serveis Territorials i Municipals, quien hablará de diversos
proyectos de futuro de la ciudad.
Lugar: calle de Sicília, 11.

Taller de circo
El Baremoto ha programado talleres de circo y malabares para el 7
de julio (19 horas).
Lugar: parc d’Europa.

So
ol·liccituds de
e subve
enció
ó a Be
enestarr i Famíília
La Conselleria de Benestar i Família de la Genearalitat de Catalunya obre la convocatòria per a
la concessió de subvencions per a entitats sense finalitat de lucre per als programes següents:
—Programa del Pla d'actuacions de desenvolupament comunitari. Termini: fins al 16/07/04.
—Programes d'actuacions cíviques. Termini: fins al 16/07/04.
—Programes de suport a les famílies. Termini: fins al 16/08/04.
— Programes de foment del voluntariat .Termini: fins al 16/07/04.
—Programes i actuacions de serveis socials d'atenció a la infància i adolescència. Termini: fins
al 16/07/04.
—Programes i actuacions adreçades a entitats col•laboradores en el Pla interdepartamental
adreçats a joves tutelats per l'Administració. Termini: fins al 16/07/04
—Programes per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional (Departament de Cultura). Termini: fins al 18/07/04
Per a més informació, cal adreçar-se a les oficines de Benestar i Família de la Generalitat a Santa
Coloma: av. de la Generalitat, 57, baixos (tel. 93 466 30 33) i carrer del Singuerlín, 51, baixos (tel.
93 392 07 11). L’horari d'atenció al públic és de 9 a 14 h (cal trucar abans per demanar hora).

An
nun
nci
L'empresa municipal GRAMEPARK, SA necessita incorporar un arquitecte tècnic per a la seva
Oficina de Rehabilitació d'Habitatges. Els requisits per poder accedir a aquest lloc de treball
són els següents:
!Estar en possessió del títol oficial d'arquitecte tècnic.
!Cinc anys d'experiència en la professió.
!Coneixements i pràctica en rehabilitació d'habitatges plurifamiliars.
!Coneixements informàtics a nivell d'usuari.
La presentació de curriculum romandrà oberta fins a les 13 hores del proper dia 16 de juliol
de 2004 i es farà a les oficines de l'empresa GRAMEPARK, S.A., situades a la rambla del
Fondo, núm. 13, local de Santa Coloma de Gramenet.

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 1
de juny de 2004, va incoar expedient d'expropiació forçosa de la finca situada a l'avinguda de l'Anselm de Riu, núm. 96, d'aquesta ciutat, les dades de la qual i el seu
titular són les que tot seguit s'especifiquen:
UTM: 3505208 DF 3930F. Ref. territorial:
31304008. Situació: av. de l’Anselm de Riu,
96, Ciutat. Registre de la Propietat: T.1098,
L.936, F.121, FIN. 3869. Propietària: Bárbara
Lozano Salazar. Domicili fiscal: c. de Fray Junipero Serra, 25, Masnou (08320). Ocupant: Antonio Álvarez Álvarez i 1 més. Sup.
Total sòl afectat: 553,00 m2s, segons dades
de la base cadastral. Sup. total sostre afectat:: 232,00 m2st. Coeficient: 100 %. Antiguitat: 1923. Estat de conservació: normal.
Qualificació urbanística: 5 (vial), 9 (protecció de sistemes) i 20a9m.
L'esmentat expedient s'exposa al públic per
un termini de vint dies, comptats des de l'endemà de la publicació d’aquest edicte al Butlletí oficial de la Província, per tal que els interessats puguin presentar les al.legacions
que estimin adients. Si en aquest termini no
es presenta cap al.legació, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu.

An
nun
nci
Des del dia 5 de juliol fins al 16 de juliol
d'enguany, ambdós inclosos, es podran
presentar instàncies per prendre part en el
concurs públic per a la selecció de:
Un arquitecte tècnic per desenvolupar les
seves funcions al Servei de Manteniment
de la direcció de serveis de Serveis Municipals, en règim de funcionari interí, fins a la
seva cobertura definitiva pel sistema de
selecció preceptiu mitjançant l'oferta pública d'ocupació, o la seva amortització.
Les bases es podran recollir a l'Oficina
d'Informació i Atenció Ciutadana d'aquest
Ajuntament, de dilluns a divendres de 8.30
a 14.30 hores.
Així mateix, estaran exposades al tauler
d'anuncis d'aquesta corporació.

An
nun
nci
Des del dia 5 de juliol fins al 16 de juliol
d'enguany, ambdós inclosos, es podran
presentar instàncies per prendre part en el
concurs públic per a la selecció de:
Dos enginyers tècnics industrials, per formar part de l'Equip del Pla de Regularització d'Activitats i desenvolupar les seves
funcions al Servei de Disciplina Urbanística
i Llicències, de la direcció de serveis de
Serveis Territorials, en règim de contractació laboral temporal durant un període de
6 mesos.
Les bases es podran recollir a l'Oficina
d'Informació i Atenció Ciutadana d'aquest
Ajuntament, de dilluns a divendres de 8.30
a 14.30 hores.
Així mateix, estaran exposades al tauler
d'anuncis d'aquesta corporació.

L’AJUNTAMENT INFORMA

Currso
os de
e fo
ormacció
ó ocup
paccio
onal
Grameimpuls, SA obre el període de sol•licituds per a diferents cursos de formació ocupacional.
Estan subvencionats pel Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya i el
Fons Social Europeu. Les persones interessades hauran de fer la inscripció a Grameimpuls, SA,
carrer de Rafael Casanova, 40. L’horari d'atenció és de dilluns a divendres de 8 a 15 hores. Es
preveu començar entre juliol i setembre d'enguany. Els cursos són aquests:
!Dones majors de 25 anys, aturades: telefonista recepcionista d'oficina, cuinera, atenció especialitzada als malalts d’alzheimer, cuidadora de disminuïts físics i psíquics i dependenta de comerç.
!Dones menors de 25 anys, aturades: secretària, ofimàtica, empleada d'agència de viatges.
!Homes i dones menors de 25 anys, aturats: cambrer de restaurant o de bar, soldador d'estructures metàl•liques lleugeres i torner fresador.
!Homes i dones majors de 25 anys, aturats: auxiliar d'infermeria en hospitalització i gestor de
magatzem.
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