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 La  pista de petanca a la
Batllòria en funcionament

 Aprovats el projectes de nou enllumenat de diversos carrers

Ja s’han finalitzat les obres de construcció d’una pista doble de petanca
en la zona que es troba davant del Centre Cívic les Casetes de la
Batllòria. La instal·lació s’ha realitzat amb mides reglamentàries,
paviment de sauló i un marcador d’acer inoxidable. També s’ha
pavimentant l’espai que es troba al voltant i s’han plantat dos roures
per ampliar la zona d’ombra.

 Oficina Local d’Habitatge
En el marc del Pla local d’habitatge, des del mes d’abril funciona a
Sant Celoni l'Oficina Local d'Habitatge, situada al Safareig. Des d’aquest
servei s’ofereix informació a la ciutadania sobre les diferents opcions
que té al seu abast a l’hora de trobar un habitatge al municipi i, de
manera específica, quins són els processos que cal seguir per acollir-
se a qualsevol de les iniciatives públiques en aquest àmbit.

L’informatiu

Amb una tipologia d’il·luminació adaptada a les necessitats actuals de
les persones i de la seguretat viària i tot complint la nova normativa de
control i d’ estalvi energètic, s’ha redactat els  projectes de millora de
l’enllumenat dels següents carrers:

- PAU CASALS, JOAQUIM SAGNIER, ESTEVE MOGAS I SANTIAGO
ROSSINYOL

- SANT ANTONI, CALLAO, SANT JORDI, SANT JOAN, SANT JOSEP
(DES DE SANT MARTÍ FINS MAJOR) I GERMÀ EMILIÀ

En tots el  casos es preveu el canvi de la tipologia de llum, actualment
blanca, per la groga de vapor de sodi d’alta pressió, tal com indica la
normativa per evitar la contaminació lumínica. També cal de destacar
que gràcies a aquesta tipologia, tot i que hi haurà més punts de llum
s’assolirà un important estalvi energètic.

Els projectes, que s’han aprovat inicialment, es troben en exposició
pública. Alhora, es notificarà a les persones propietàries dels immobles
veïns els paràmetres per l’aplicació de les contribucions especials.

Divendres 11 de maig de
2007 a les 11 h a la Sala de
Plens de l’Ajuntament es va
fer l’acte de presentació de
l ’ O f i c i n a  M u n i c i p a l
d’Informació a les Persones
Consumidores (OMIC).  A
més dels representants
municipals, l’acte va comptar
amb la  p resènc ia  l a
Presidenta delegada de l’Àrea de Salut Pública i Consum de la
Diputació de Barcelona, Margarita Dordella i la Subdirectora general
d’Atenció al Consumidor de l’Agència Catalana del Consum de la
Generalitat de Catalunya, Montserrat Sagalés.

 Presentació de l’Oficina
Municipal d’Informació a les
Persones Consumidores (OMIC)

OMIC

OFICINA MUNICIPAL
D’INFORMACIÓ
A LES PERSONES
CONSUMIDORES

Ludoteca per a nens i
nenes de 2,5 a 5 anys

Activitats de lleure i esport
per a nens i nenes de 6 a 15 anys

Per més informació:
Àrea de comunitat
C/ Santa Fe, 52  1r
Tel. 93 864 12 24
salut.comunitaria@santceloni.org

Casal d’estiu a la Batllòria
per a nens i nenes de 2,5 a 5 anys


