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MARXA DE REGULARITAT
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El Museu organitza
una jornada
científica sobre el poblat
ibèric del Puig Castellar

els
3 S’ultimen
darrers actes

culturals del pubillatge
sardanístic colomenc

Com cada any el CE Puigcastellar organitza la Marxa de Regularitat, aquest any serà la 30a edició que
transcorrerà pel
Maresme i que
tindrà lloc el diumenge 27 d’abril
pel mati. Per fer
les inscripcions,
cal anar al carrer
de Sant Josep, 20
(tel. 93 385 99
41), de dilluns a
dijous de 19.00 a
21.00.

Los galardones se entregaron ayer, día 10, en el Recinte Torribera

Los proyectos de vivienda pública del Front
Fluvial y CIBA 1 obtienen sendas menciones
en los Premis d’Habitatge Social de Catalunya
Los proyectos de vivienda pública Front
Fluvial Fase 1 y la promoción conocida como CIBA-1 han resultado premiados con
sendas menciones en los Premis d’Habitatge Social de Catalunya 2007, en la categoría de viviendas de nueva construcción,
entregados ayer por la Associació Catalana de Promotors Públics de Sòl i Habitatge
(AVS Catalunya) en el Recinte Torribera de
nuestra ciudad.
La idea de la convocatoria de estos galardones
ha surgido de la voluntad de premiar el esfuerzo
de las distintas administraciones en temas de vivienda pública, así como los edificios que consigan fusionar buen diseño, altos niveles de calidad y presupuestos ajustados.
En el caso del edificio Front Fluvial Fase 1, el jurado ha considerado que se trata de una propuesta
que reúne una buena distribución y acabados y
que supone, en su conjunto, una buena implantación en la escala urbana.
Al valorar la promoción CIBA-1 el jurado ha estimado que se trata de una propuesta muy equilibrada en todos sus elementos, con buena implantación urbana, una fachada con buen nivel
formal y técnico y una distribución interior que
optimiza la rentabilidad de espacios. Este proyecto recibió hace unos meses el primer premio
de la Asociación Española de Constructores y
Promotores en el apartado de vivienda pública a
nivel estatal.
Los galardonados
Los Premis d’Habitatge Social de Catalunya 2007
han considerado como mejor actuación en vivienda de nueva construcción la promoción Alí
Bei, 94-96, de Barcelona, mientras que en la categoría de actuaciones integradas se ha otorgado el primer premio a la promoción “Primera Fa-

se de la Remodelació del Barri de Trinitat Nova
(Aiguablava) de Barcelona”.
Además de los proyectos de Santa Coloma de
Gramenet, en el apartado de vivienda de nueva
construcción han recibido también menciones los
proyectos Sant Adrià, 33-35, de Barcelona, y
Anoia, 63-65-67, de Sant Andreu de la Barca.
Referente de calidad

Edificio de viviendas del Front Fluvial del Besòs

El acto de entrega de los premios, que se estaba celebrando en el momento de cerrar esta edición,
contó con la presencia del alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, acompañado, entre otras
personalidades, por Javier Eugenio Ramos, secretario general de Vivienda, y por Carme Trilla, secretaria d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Con la convocatoria de estos premios, l'AVS Catalunya apuesta para reconocer el esfuerzo de
promotores, cooperativas y fundaciones que trabajan para que la vivienda pública sea un referente de calidad en todos los sentidos. De esta
manera se pretende distinguir las actuaciones
más destacadas realizadas en Catalunya en el
ámbito de la vivienda social, un tema central para
las administraciones y los ciudadanos.

Se otorga subvención de hasta 6.000 euros
para propietarios que alquilen sus viviendas
Los propietarios de viviendas de la ciudad que dispongan de pisos vacíos y hayan realizado o bien vayan a realizar obras de reforma y puesta al día en ellos y los pongan en alquiler a través del programa
público, podrán solicitar una subvención a fondo perdido de hasta 6.000 euros. Las reformas susceptibles de subvención son las que se refieren a la adecuación de los elementos necesarios para la habitabilidad, como las instalaciones de suministros, la mejora de baños y cocinas, el aislamiento térmico o
acústico, las mejoras de puertas, ventanas, persianas, suelos, paredes o techos. Más información, en la
Oficina Local d’Habitatge, avenida de la Generalitat ,112.

ACTUALITAT
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Primer aniversari del
Centre Comarcal
d’Atenció als Animals
de Companyia
El Centre Comarcal d’Atenció als
Animals de Companyia (CCAAC)
compleix un any aquest mes d’abril.
Durant els darrers mesos, aquest
servei creat pel Consell Comarcal
del Barcelonès, ha lliurat en adopció
230 animals, un 40 per cent dels que
han estat acollits. Integrat a la Xarxa
de Centres d’Acolliment d’Animals
Domèstics i de Companyia de la Diputació, el CCAAC atén les necessitats dels municipis de Badalona,
Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma
de Gramenet. Més informació, a
www.ccbcnes.org/atencioanimals.

Nou premi per a la
companyia teatral
Carro de Baco
La companyia colomenca de teatre
Carro de Baco, amb la seva obra La
mano, ha estat guardonada de nou,
ara amb tres importants premis al Indifestival 2008. Els premis han estat
a la millor interpretació ex aequo
dels actors Germán Madrid i Vicenç
Miralles i el del públic al millor espectacle. Indifestival, que es realitza a la
ciutat de Santander, és un emergent
festival de teatre que acull algunes
de les més destacades companyies
de teatre independent de l'Estat espanyol. Per als aficionats i seguidors
de la companyia colomenca, informem que La mano podrà veure's els
dies 15, 16, 17 i 18 de maig al Teatre de Ponent de Granollers.

Taller sobre la xarxa de
contactes com a factor
d'èxit de les empreses
Els dies 14,15 i 17 d'abril (de 16.00
a 20.00) tindrà lloc a Can Xiquet (c.
Rafael Casanova, 40) la celebració
del taller de formació empresarial
“La xarxa de contactes com a factor
d'èxit de les empreses”, a càrrec de
la consultora d'Aleph. El taller està
organitzat per la societat municipal
Grameimpuls i l'Agrupació del Comerç i la Indústria. L'objectiu del taller és oferir instruments i tècniques
que permetin millorar la gestió de
les xarxes de contactes per augmentar la competitivitat de les empreses. Aquesta activitat s'emmarca en el projecte INDRA, cofinançat
per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet.

Visites a la planta de
reciclatge del plàstic
de Gavà i Viladecans

FINALITZADA LA SUBSTITUCIÓ D'ARBRAT A LA PLAÇA DE LA VILA. Aquesta
és la nova imatge que presenta la plaça de la Vila, on han estat substituïts els
braquiquítons (Brachychiton populneum) per palmeres (Wahsingtonia robusta), no per lledoners com erròniament s’havia informat. Les noves palmeres s'integren perfectament amb l'arbrat de la plaça de la Vila, no causen
problemes d'aixecament del paviment i són de baix consum hídric. La plaça
de la Vila va ser remodelada l'any 1989, i compta amb un total de 63 arbres
de 13 espècies diferents.

El Museu fa una jornada científica
sobre el jaciment del Puig Castellar

E

l 16 d'abril (19.00) se celebrarà al Museu Torre Balldovina una jornada científica sobre el poblat ibèric
amb el títol de “Puig Castellar, un
projecte amb futur”.
El 1997, l'Ajuntament, a través del
Museu, va iniciar un projecte per
conservar i dinamitzar el poblat com
a parc arqueològic. Després d’una
dècada d'intervenció, aquesta jornada científica pretén ser el punt i seguit que permeti apuntar el futur a
mitjà termini del Puig Castellar, i adequar-lo als nous temps i a la nova realitat que s'ha anat contrastant amb
el treball dels darrers anys.
En la jornada intervindran Jaume No-

guera, professor del Departament de
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Universitat de Barcelona;
Conxita Ferrer, directora de les intervencions arqueològiques al Puig
Castellar; Ramon Sagués, director
del Museu, i Antoni P. Fogué, tinent
d’alcalde de l'Àrea de Serveis a la
Persona. En el marc de la jornada es
presentarà la nova Guia del Puig
Castellar, editada pel Museu d'Arqueologia de Catalunya, i es comptarà amb la presència del seu director, Pere Izquierdo.
L'activitat és gratuïta però cal inscriure-s’hi prèviament a la plaça de Pau
Casals, s/n (telèfon 93 385 71 42).

SABER
ECO, nueva entidad juvenil colomense
La Entitat Colomenca d'Oci (ECO) es una asociación de jóvenes que, en su
primer año de funcionamiento, se ha propuesto realizar varios proyectos:
—Gastronomía multicultural. Con esta iniciativa, sobre alimentos y actividades relacionadas con otros países, se quiere fomentar la cohesión de la
ciudad y la convivencia cultural.
—Fin de semana Otaku. Es un proyecto relacionado con actividades y juegos de la cultura japonesa, otra alternativa de ocio para los jóvenes.
— Campos de trabajo en Bosnia. Colaboración en este proyecto solidario.
—Medio ambiente. Es un proyecto de preservación medioambiental en
Santa Coloma, cuyo contenido se especificará en breve.
ECO se reúne los viernes por la tarde en el Mas Fonollar (Sant Jeroni, 1-3).

L’Ajuntament i l’Entitat Metropolitana
del Medi Ambient han organitzat tres
visites a la planta de triatge d’envasos
de Gavà i de Viladecans per conèixer
de primera mà el procés de tractament i reciclatge dels envasos que es
dipositen als contenidors de color
groc. La primera visita, celebrada el 5
d’abril, va comptar amb la participació d’uns 40 colomencs de totes les
edats i entitats, que van estar acompanyats per la regidora de Neteja Urbana i Zones Verdes, Remedios Aragón, i pels dos agents cívics que
treballen a la ciutat per informar i
conscienciar els ciutadans de fer una
bona separació dels residus domèstics des de la nostra pròpia casa, de la
importància de fer un bon ús de l’espai públic i de millorar la neteja viària.
Les properes visites a la planta de reciclatge seran el 12 (ja estan tancades les places) i el 19 d’abril (hi ha
places lliures). Si la iniciativa continua
tenint bona resposta, es planificaran
noves trobades. Més informació, al
tel. 93 462 40 51 (de 9.00 a 13.00).

Convocatòria de
projectes de cooperació
Fins al 30 d'abril està oberta la convocatòria pública de subvenció de l'Ajuntament a projectes de cooperació
internacional per al desenvolupament i per a activitats de sensibilització solidària corresponent al 2008.
Les sol•licituds s'han de presentar a
l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana de dilluns a dijous de 8.30 a
17.30 i els divendres de 8.30 a 14.30.
Les bases es poden trobar al Departament de Cooperació i Solidaritat (tel.
93 462 40 00, ext. 3002), a www.gramenet.cat/cooperacio i a l'Àrea de
Serveis a la Persona (1a planta de l’Ajuntament, tel. 93 462 40 63).

Participació dels
llibreters a la Fira
de Sant Jordi
El 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, se
celebrarà la Fira del Llibre a la plaça de la Vila. Les llibreries que tinguin interès a participar-hi poden
fer arribar les seves sol•licituds al
Servei de Cultura de l'Ajuntament
mitjançant una instància. Les botigues sol•licitants han de tenir com
a activitat principal i habitual al
llarg de l'any la venda de llibres.

ACTUALITAT
Santa Coloma s’acomiada del
pubillatge de la sardana amb
diversos actes de cloenda

E

l 21 d'abril, a les set de la tarda, tindrà lloc l'acte de cloenda de
Santa Coloma com a Ciutat Pubilla
de la Sardana. Però abans, els dies
18, 19 i 20 d’abril, s’estrenarà la
sarsuela Cançó d’amor i de guerra.
Tots aquests actes es faran a l’Auditori i l’entrada és gratuïta, tot i que
s’ha de confirmar l’assistència trucant, de dilluns a divendres de 9.00
a 14.00, al telèfon 93 462 40 53.
El darrer any, Santa Coloma ha estat
un referent en la promoció i difusió de
la sardana i, per extensió, de les tradicions catalanes. A l'acte de cloenda
del pubillatge hi haurà Bartomeu Duran, president de la Federació Sardanista de Catalunya i de l'Obra del Ballet Popular; Asensi Hernàndez,
president del Patronat pro Aplec, i
Bartomeu Muñoz, alcalde la ciutat.
Finalitzats els parlaments institucionals, es projectarà el documental

Tertúlia literària

Cursos en Santa Rosa
La Asociación de Vecinos de Santa Rosa organiza cursos de yoga, bailes de salón
y sevillanas. Información: av. dels Banús, 82, de 17.00 a 19.30 (tel. 93 46610 00).

Premi Solidaritat 2008
El dia 16 (20.00), Gramenet Imatge Solidària lliurarà el premi Solidaritat 2008
al Projecte Llama en un acte que tindrà lloc al Centre Excursionista Puigcastellar (c. Sant Josep, 20). El guardó el recollirà el pare Gabriel Barriga.

Crònica del pubillatge. Dirigit per
Juanjo Marín, presenta un itinerari per
actes, festes populars i persones que
han protagonitzat el pubillatge colomenc. Per acabar, sonaran els preludis orquestrals de la producció local
de sarsuela Cançó d'amor i de guerra.

Teatre al carrer
Per commemorar l'aniversari de la República, la Plataforma en Defensa de la Serra de Marina i Can Zam, En Moviment per la Llibertat d'Expressió i la Participació, l’Ateneu Julia Romera, Lokal Krida i altres entitats fan el 13 d'abril (13.00), a
la plaça de la Vila, l'obra de teatre titulada La res pública, fem ple al carrer.

Videofòrum amb la pel·lícula ‘Crash’

El dia 13 (17.00), l’Àrea Cultural Oriol fa un videofòrum amb la projecció de Crash.
Dirigida per Paul Hagis, és una pel•lícula sobre les diferències de religió i raça.

Cursos de informática
La Asociación de Vecinos de Riera Alta comienza unos cursos de informática
e Internet. Más información, en el teléfono 93 392 00 26 (de 18.00 a 20.30).

El día 9, la consellera de Treball, Mar
Serna, visitó el Centre d’Informació i
Recursos Juvenils del Barcelonès
Nord (Badalona). Posteriormente,
acompañada por el presidente del
Consell Comarcal, Joan Carles Mas,
se trasladó a Santa Coloma donde
recorrió las instalaciones del Centre
de Motivació i Orientació Laboral y
del Centre d’Innnovació i Formació
Ocupacional. La jornada se completó con una reunión de trabajo con el
alcalde, Bartomeu Muñoz, y otros
miembros del consistorio.

El pròxim 26 d'abril a les 21 hores al
poliesportiu de Can Sisteré, l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí
(ACAPS) organitza una festa sopar
de solidaritat amb els refugiats sahrauís i de presentació del projecte
Colònies infantils sahrauís 2008 a
Santa Coloma de Gramenet.
Per reservar l'entrada o per tenir
més informació per acollir infants
sahrauís perquè passin el pròxim
estiu a Santa Coloma, podeu posarvos en contacte amb els telèfons
676 779 001 i 93 468 02 15.

Curs de cuina per a aficionats
Grameimpuls obre el termini d’inscripcions al curs de cuina de primavera i estiu
per a aficionats. Comença el 15 d'abril i es prolongarà fins al 27 de maig, de
17.30 a 20.30 (amb degustació dels plats elaborats). El preu és de 150 €. Inscripcions: c. Rafael Casanova, 40 (de 8.30 a 14.30), o a foc@grameimpuls.es.

Dirigida per la rapsoda Carmen Catà i amb l’escriptor Jaume Subirana com a
convidat especial, l’Àrea Cultural Oriol farà una nova tertúlia literària el 14
d’abril (21.00) a la seva seu social. El preu és de 5 euros i les reserves s’han
de fer abans del dia 11 al carrer Nou, 4 (tel. 93 385 30 05).

Visita de la consellera
de Treball, Mar Serna

Colònies per a
infants sahrauís a
Santa Coloma

BREUS

Clases de ‘tai-cchi’
La Asociación de Afectados de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica dispone de algunas plazas para las clases de tai-chi que ofrece los jueves de
18.30 a 19.30. Información: calle de Lluis Companys, 9 (teléfono: 93 385 03 79).

Nous cursos al Centre Cívic del Riu
El Centre Cívic del Riu (c. Lluís Companys, 9; tel. 93 385 03 79) fa nous cursos: introducció a l'art, introducció a la fotografia, fotos de viatges, cinema, cuina ètnica i pràctica, percussió, entrenament de la memòria, quiromassatge i manualitats infantils.

Mostra de fotografies urbanes
El Grup de Joves de Singuerlín fa una mostra de fotografies del Districte III amb el títol “Abandonament d'espais públics”. Estarà oberta del 14 al 30 d'abril, de dilluns
a divendres de 17.00 a 20.00 i els dissabtes d'11.00 a 13.00 (c.Tarragona, 12).

Concerts a l’Auditori
Edicte
La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en data 19 de febrer de 2008, va
aprovar el Text refós de les Bases reguladores específiques per a l'atorgament de
subvencions per a activitats socioculturals,
l'autorització de la despesa global, la convocatòria per a la presentació de sol•licituds de subvencions des del 25 de març
de 2008 fins al 25 d'abril de 2008 i la seva
exposició al públic durant vint dies mitjançant el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província, al full informatiu municipal "L'Ajuntament informa", a la pàgina
web municipal i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
Durant el termini d'exposició al públic no hi
ha hagut cap reclamació, al•legació ni suggeriment, per la qual cosa cal entendre-les
aprovades de manera definitiva.

Avui, 11 d’abril (Auditori, 21.45), Josep Fuster (clarinet) i Isabel Fernández
(piano) interpretaran obres de Brahms i Rossini. D’altra banda, el dia 13
(12.00), dins dels concerts familiars, hi haurà l’actuació de Boheme Quartet.

Velada flamenca
Raíces del Sur celebra una velada flamenca (Menorca, s/n) el día 12 (22.00) con
la participación del Círculo Flamenco de Mataró. Al cante estarán Dionki, Carlos
Delgado y Antonio Morales; al baile, Arrayán, y a la guitarra Justo Fernández.

Gramepark posa a la venda places d’aparcament
L’empresa municipal Gramepark, SA posa a la venda, en règim de propietat, places en un nou aparcament, situat al carrer dels Pirineus, 32-62. El preu d’aquestes places és a partir de 19.900,00 euros
(més l’IVA del 16%) a la segona planta i a partir de 22.600,00 euros (més l’IVA del 16%) a la primera. Els interessats hauran de presentar sol•licitud, i fotocòpia del seu DNI, del 16 d’abril al 16 de maig,
a les oficines de Gramepark (situades a l’avinguda de la Generalitat, 112-114) de dilluns a dijous de
9 a 19 hores i divendres de 9 a 14 hores. Les places s’adjudicaran per sorteig i només se’n podrà
sol•licitar una per persona. Aquest sorteig determinarà l’adjudicació i l’ordre d’elecció de les places.
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Cursos al Singuerlín

Alta muntanya

El Centre Cívic del Singuerlín organitza uns cursos d’aeròbic, ioga i
dansa del ventre.
Informació: a l’avinguda de Catalunya, 41, i al telèfon 93 391 71 10
de 16.00 a 21.00.

El Centre Excursionista Puigcastellar
organitza una campament hivernal
d’alta muntanya a la Vall de Sorteny
(Andorra) aquest cap de setmana
(12 i 13 d’abril). Es realitzaran ascensions amb esquís i raquetes.
Aquesta activitat està adreçada a
muntanyencs experimentats.
Inscripcions: c. Sant Josep, 20.
Telèfon: 93 385 99 41 (de 19.00 a
21.00).

Aula de la Gent Gran
“La vida i la mort a l’antic Egipte”.
Aquest és el títol de la propera xerrada de l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran, que organitza el
Centre Excursionista Puigcastellar i
que tindrà lloc el 16 d’abril (17.30).
El ponent serà Jaume Crosas, llicenciat en història contemporània.
Lloc: Museu Torre Balldovina.

L’Hora del Conte
L’Hora del Conte torna a la Biblioteca Can Peixauet (av. de la Generalitat, 98-100) el 16 d'abril (18.00),
amb la lectura, a càrrec de Maribel
Orduna, d’El charco del príncipe Andreas. A la Central (jardí de Can Sisteré, s/n), el dia 17 (18.00) hi haurà
una narració amb objectes dels
Contes de Sant Jordi , a càrrec de
l'Alma i Mar de Contes. A Singuerlín
(av. de Francesc Macià, 132), el dia
15 (18.30), Assumpció Espí narrarà
La Plis Plau i el drac de Sant Jordi.

Gimnàstica suau
El Club Sant Jordi, de la Fundació Viure i Conviure de Caixa Catalunya, fa
un curs de gimnàstica suau a ritme
de música llatina per a persones majors de 55 anys. L’objectiu és assolir
millores en les articulacions, equilibri, mobilitat, etc. El curs és gratuït i
s’impartirà una hora a la setmana.
Inscripcions: av. dels Banús, 110.
Telèfon: 93 386 82 46.

Farmàcies
•Divendres 11
Major, 46 / Mn. J. Verdaguer, 107
Dissabte 12
•D
Av. d’Anselm de Riu, 24 / Wilson, 43
Diumenge 13
•D
Mn. Camil Rossell, 67-69 / Mas Marí, 56
Dilluns 14
•D
Irlanda, 53 / Sant Jeroni, 13
Dimarts 15
•D
Aragó, 29 / Rellotge, 60
Dimecres 16
•D
Av. de Francesc Macià, 29 / Milà i
Fontanals, 27
Dijous 17
•D
Irlanda, 104 / Mn. Jaume Gordi, 8
•Aquestes quatre farmàcies obren cada dia de 9 a 22 h: rambla de Sant Sebastià, 24; Milà i Fontanals, 27; Valentí Escalas, 7, i passatge d’en Caralt, 22.

Presentació de dos nous llibres
d’autors locals ja reconeguts

E

l 16 d’abril (20.00), la Biblioteca Central acollirà la presentació del
llibre de poemes Temps de ciutat i arbres, de Josep Ramon Aragó Gassiot.
Aquesta obra, editada per La Garúa,
recull bona part dels poemes del premi al millor poeta colomenc, que va
obtenir Aragó als Jocs Florals de Santa Coloma del 2003, i enceta una nova col•lecció de llibres de poesia de
l’editorial colomenca. Aragó és també autor, entre altres publicacions,
del Diccionari de ciències ambientals
(Edicions 62, 2000) i de l’assaig A
llarg termini (Angle Editorial, 2004).

El 17 d’abril (20.00) es presentarà
també a la Biblioteca Central L’esperança d’una església pobra i evangèlica. Santa Coloma de Gramenet
1965-1980, de Jaume P. Sayrach.
Aquest llibre, d’Edicions Fòrum Grama, recull una selecció dels escrits
que Sayrach va publicar a diferents
mitjans entre 1960 i 1980. Es tracta
d’un volum d’interessants reflexions
d’un periodista i escriptor local, que
també fou capellà a la parròquia del
barri del Fondo i, a partir de 1979, regidor a l’Ajuntament, en una època
històrica d’innegable transformació.

Excursión
El Casal d’Avis de la Guinardera organiza una excursión a Roses los
días 19 y 20 de abril.
Precio: 66 euros.
Información: calle de Milton, 28.
Teléfonos: 93 391 82 01 y 93 391
17 29.

Eutanàsia
L’Associació de Dones del Singuerlín ha programat una conferència
sobre l’eutanàsia per al 17 d’abril
(18.00), que anirà a càrrec de Gustavo Subirats, president de l’entitat
Dret a Morir.
Lloc: avinguda de Catalunya, 41.

Anunci
Xerrada debat
El 15 d'abril (20.00) es farà una xerrada debat, organitzada pel Comitè
Oscar Romero, sobre el lema de l'Agenda Llatinoamericana 2008: “La

política ha mort, visca la política”. Hi
intervindran: Manel Galgo, membre
de Gramenet Imatge Solidària; Jaume Soler, exalcalde d'Arbúcies, i un
representant de l’esmentat Comitè.
Lloc: Biblioteca Central.

Anunci
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dimarts 19 de febrer de 2008 va aprovar el Text refós de les Bases reguladores específiques, l'autorització de la despesa global i la convocatòria per a
l'atorgament de subvencions per a activitats socioculturals per a l'any 2008.
El termini per a la presentació de sol•licituds serà d'un mes, a comptar des del dimarts 25 de març de
2008 fins al divendres 25 d'abril de 2008, ambdós inclosos.
Segons l'article 3 i), no es concediran subvencions a les entitats que no hagin justificat la subvenció
de l'any anterior.
Segons l'article 7 de les esmentades Bases, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament aprovà el total
de la despesa. Els imports màxims assignats a cada àmbit seran els següents:
Funcional Econòmic
45101 48903
Transferències entitats (Cultura) Cultura i Joventut
46304 48901 Altres transferències (Participació Ciutadana) Cultura de Proximitat
44401 48901
Altres transferències (Medi Ambient) Medi Ambient i Higiene
Ambiental
46401 48901
Altres transferències (Dona) Dona
31304 48903
Transferències entitats (Discapacitats) Atenció a la Dependència
i a la Gent Gran
42203 48901
Altres transferències (Educació) Educació i Infància
41302 48903
Transferències entitats (Salut Pública) Salut Pública i Consum
31307 48002
Transferències Serveis Socials a Institucions Benestar Social
44402 48903
Transferències entitats (Zoonosi) Zoonosi i Protecció d'Animals
31308 48903
Transferències entitats (Pla Convivència) Promoció de
Participació i Ciutadania

Euros
91.992,04
31.086,26

La Junta de Govern de data 8 d'abril d'enguany ha aprovat les bases específiques per
a concurs públic de les convocatòries següents:
—La selecció d'educadors socials (Servei
de Benestar Social), amb caràcter temporal,
per cobrir contractacions temporals o possibles substitucions.
—La selecció de treballadors socials (Servei
de Benestar Social), amb caràcter temporal,
per cobrir contractacions temporals o possibles substitucions.
Les bases es podran recollir a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana d'aquest
Ajuntament de dilluns a dijous de 8.30 a
17.30 hores i divendres de 8.30 a 14.30 hores. Així mateix, estaran exposades al tauler
d'anuncis d'aquesta corporació.
Per prendre part en l'esmentat concurs públic, es podran presentar les sol•licituds dins
del termini de quinze dies hàbils a comptar
des de l'endemà de la publicació d'aquestes bases al DOGC.

2.400,00
4.070,00
41.845,70
18.307,00
31.650,00
60.000,00
700,00
4.750,00

TOTAL
286.801,00
Les esmentades Bases, així com la resta de documentació, es troben exposades al públic i es poden
examinar al Gabinet de Gestió Administrativa de l'Àrea de Serveis a la Persona, situada a la 1a planta
de l'Ajuntament (plaça de la Vila, núm. 1), de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 hores, telèfon 93 462
40 00, per un termini de 20 dies, a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci.
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