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LLOGUERS
Tipus Ubicació Descripció Preu (€)

Apartaments L’HOSPITALET - <M> Just Oliveras estudi moblat 350

Apartaments BARCELONA - Zona <M> Torres i Bages estudi amb mobles 360

Apartaments BARCELONA - Escipió - Mitre moblat, 1 hab. 650

Apartaments BARCELONA - C/ Ases - Pl. del Palau estudi equipat 725

Apartaments BARCELONA - Escipió - Homer estudi moblat 350

Apartaments BARCELONA - Av. Can Baró - Pl. Sanllehy moblat, 1 hab. 475

Apartaments BARCELONA - Sant Andreu - Pl. Mossèn Clapés estudis moblats i equipats 360

Apartaments BARCELONA - Guinardó - C/ Garriga i Roca moblat, 1 hab., pàrquing inclòs 450

Apartaments BARCELONA - Berlín - Pl. Centre estudi moblat 400

Apartaments BARCELONA - Rabassa - Pl. Rovira moblat, 1 hab. 500

Apartaments BARCELONA - Urquinaona, c/ Sant Pere Mitjà estudi moblat 450

Apartaments BARCELONA - Balmes - Pàdua, c/ Ríos Rosas estudi moblat, àtic, terrassa 500

Apartaments BARCELONA - <M> Fabra i Puig, c/ Pare Secchi moblat, 1 hab. 450

Apartaments BARCELONA - Sarrià - Tres Torres, c/ Gósol moblat, 1 hab. 550

Apartaments BARCELONA - Rabassa - Trav. de Dalt moblat i reformat, 1 hab. 550

Apartaments GRAN VIA, Pl. Cerdà estudi, mobles, inclòs llum i aigua 400

Apartaments <M> SAGRERA, c/ Condesa Pardo Bazán estudi moblat 450

Apartaments <M> PARAL·LEL estudi moblat 400

Locals i negocis BADALONA - C/ Canigó 12 m2 125

Locals i negocis BARCELONA - Ali Bei - Lepant 20 m2 125

Locals i negocis BARCELONA - C/ Atenes 50 m2 300

Oficines i despatxos BARCELONA - Berlín - Pl. Centre 55 m2 275

Oficines i despatxos AV. MERIDIANA - Prop <M> Sagrera 75 m2, exterior 500

Pisos ocasió BARCELONA - Guinardó - Ptge. Llívia 3 hab., exterior 450

Pisos ocasió BARCELONA - Sants, c/ Viladecans moblat, 3 hab., calef., parquet 750

Pisos ocasió BADALONA - C/ Sant Joan de la Creu, a prop Coll i Pujol 3 hab. 375

Pisos ocasió BARCELONA - C/ Roger de Flor - Mallorca buit, 3 hab., parquet, calef., pàrq. incl. 1.200

Pisos ocasió GRAN DE SANT ANDREU àtic moblat, 2 hab., terrassa 640 

Pisos ocasió L’HOSPITALET (CC LA FARGA) buit, 3 hab. 500 

138998-1084165®

13
51

52
-1

08
75

69
V

Ajuntament de
Sant Vicenç de Montalt

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebra-
da el dia 27 de febrer de 2014, aprovà
provisionalment l’Ordenança municipal re-
guladora del règim d’instal·lació de cana-
litzacions soterrades en la via pública per
a l’estesa de serveis digitals i de comuni-
cació. La qual cosa se SOTMET A IN-
FORMACIÓ PÚBLICA pel termini mínim
de trenta dies, a fi que s’hi puguin presen-
tar al·legacions i reclamacions, mitjançant
la inserció dels anuncis corresponents al
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya, al dia-
ri El Punt Avui i al tauler d’edictes de l’A-
juntament. El termini d’informació pública
començarà a comptar el dia de la publica-
ció de l’Anunci al BOP.
Així mateix, es concedeix audiència als
interessats, a l’efecte de presentació
d’al·legacions i reclamacions, mitjançant
la notificació dels presents acords i la tra-
mesa d’una còpia del text íntegre de l’Or-
denança. El termini de l’audiència serà de
30 dies comptat des del dia següent al de
la data de recepció de la notificació.
Si no s’hi formula cap al·legació ni recla-
mació durant el termini d’informació públi-
ca i d’audiència als interessats, l’Orde-
nança aprovada provisionalment quedarà
aprovada definitivament sense necessitat
de cap tràmit ulterior, i es procedirà direc-
tament a la publicació.

Sant Vicenç de Montalt,
12 de març de 2014
L’alcalde
Miquel Àngel Martínez Camarasa

Empresa comercialitzadora de productes
editorials i publicitaris necessita:

Interessats, envieu currículum a:
curriculum3@elpuntavui.cat

COMERCIALS
per a les zones de Mataró, Argentona,

Manresa, Terrassa, Sabadell, Vilafranca del
Penedès, Sant Cugat del Vallès i Reus

Busquem:
Persones amb vocació comercial
que s’han de responsabilitzar de la captació,
la fidelització i el manteniment
dels clients de la seva zona

Requerim:
Residència a la zona de contractació
Nivell d’estudis de batxillerat
Alt nivell de català
Vehicle propi
Informàtica a nivell d’usuari

Oferim:
Contracte indefinit règim general
Sou fix + comissions
Formació contínua
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El Col·legi Oficial de Tre-
ball Social de Catalunya va
advertir ahir, en un comu-
nicat, que vetllarà per con-
trolar de ben a prop si es
compleixen les mesures
aprovades en el ple sobre
la pobresa celebrat aques-
ta setmana al Parlament.
Els treballadors socials
s’afegeixen, en el mateix
comunicat, a les entitats
socials que consideren “in-
suficients” les resolucions
a les quals es va arribar en

el debat parlamentari, tot i
que reconeixen que
“obren una porta de millo-
ra als serveis socials”,
sempre que s’acabin duen
a terme. Àngels Guiteras,

de la Taula del Tercer Sec-
tor, va lamentar que les
propostes hagin quedat
“curtes”, mentre que Te-
resa Crespo, de les Enti-
tats Catalanes d’Acció So-
cial (ECAS), va considerar
que el ple havia estat una
“oportunitat perduda” per
arribar a un gran acord.

Per la seva banda, la
consellera de Benestar So-
cial i Família, Neus Munté,
assegura que el plenari no
va ser un fracàs perquè es
va arribar a un “diagnòstic
compartit”, i hi afegeix
que confia que el futur

pacte nacional contra la
pobresa serveixi per arri-
bar a acords “realistes”
amb partits i societat civil.

Entitats, treballadors del
sector, sindicats i forces
polítiques sí que valoren
que el Parlament ha afron-

tat una qüestió complexa i
ha ajudat a visualitzar una
problemàtica que afecta
molts catalans. ■

a Els treballadors socials vigilaran que es compleixin
les mesures sobre els serveis aprovades al Parlament

Redacció
BARCELONA

Els acords de la
pobresa, fiscalitzats
pels empleats socials
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La frase

“Confio que el futur
pacte serveixi per
arribar a acords
realistes amb partits
i societat civil”
Neus Munté
CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL

Les entitats socials van participar massivament en la jornada d’intervencions al
Parlament sobre la pobresa ■ JOSEP LOSADA

El Departament de Benes-
tar Social i Família, la Fun-
dació Catalana Síndrome
de Down (FCSD) i la Fun-
dació Abertis van signar
ahir un conveni que per-
metrà a joves amb síndro-
me de Down acompanyar
ancians amb mobilitat re-
duïda al barri barceloní de
Trinitat Vella. El projecte
pilot, que tindrà una dura-
bilitat inicial d’un any, do-
narà feina a dos membres
del col·lectiu de síndrome
de Down, els quals s’encar-
regaran d’acompanyar set
ancians en el trajecte com-
près entre els domicilis i el
casal del barri. La iniciati-
va permetrà que aquelles
persones grans que no ten-
deixen a sortir de casa pu-
guin fer diverses activitats
i relacionar-se, i ajudarà
també a “integrar dos col-
lectius especialment vulne-
rables”, va remarcar ahir el
director general d’Acció Cí-
vica de la Generalitat, Ra-
mon Terrassa. ■

Joves amb
síndrome de
Down guiaran
ancians
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