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Ajuts Terminis Qui ho pot demanar Tramitació

Activitats d’Educació permanent
Durant el curs 

2010 - 2011

Les famílies/alumnes empadronats al mu-
nicipi, matriculats a alguna de les activitats 
d’educació permanent que promou l’Ajun-

tament de Sant Celoni

Sax Sala
Centre de Formació i Ocupació 

del Baix Montseny 

Escola de música i teatre
Durant el curs 

2010 - 2011

Les famílies/alumnes empadronats al mu-
nicipi, matriculats a alguna de les activitats 
de l’escola de música o teatre que promou 

l’Ajuntament de Sant Celoni

Centre Municipal d’Expressió

Pla de renovació d’electrodomèstics, calde-
res i aparells d’aire condicionat a Catalunya

de l’1 de juliol 
fi ns el 30 de 

desembre de 
2010 o fi ns 

l’exhauriment 
del pressupost 

Persones que renovin equips destinats a 
primera residència dintre el territori de 

Catalunya
www.gencat.cat/icaen

Programa “Noces d’Or” Indefi nit Matrimonis que celebren els 50è aniversari 
de casament

OAC  /
Qualsevol ofi cina d’Acció Social i 

Ciutadania

Renda bàsica d’emancipació Tot l’any Joves entre 22 i 30 anys per pagar el lloguer Ofi cina Local d’Habitatge

Prestacions d’especial urgència 
(antics Ajuts personalitzats a l’allotjament)

Temporal

Persones que acreditin que no poden satisfer 
els rebuts impagats de lloguer o les quotes 
d’amortització d’un habitatge de promoció 

privada

Àrea de Comunitat - Serveis Socials
Ofi cina Local d’Habitatge

Complement de la pensió Tot l’any
Persones amb una pensió de jubilació i d’in-
validesa, per a pensionistes en modalitat no 

contributiva que visquin de lloguer
Àrea de Comunitat - Serveis Socials

Informe intern d’idoneïtat Temporal
Propietaris individuals que volen fer obres de 

rehabilitació del seu habitatge
Ofi cina Local d’Habitatge

Promoció de l’ocupació autònoma: Subven-
ció per reduir els interessos dels préstecs 

destinats a fi nançar inversions per a la 
creació i posada en marxa d’una activitat 
empresarial com a persona treballadora 

autònoma

Dos mesos des-
prés de la data 
d’alta al corres-

ponent règim de 
la Seguritat So-
cial o de la data 
d’alta a la mutu-
alitat  del col·legi 
professional que 

correspongui.

Persones desocupades que vulguin consti-
tuir-se com a treballadors/ores autònoms/es 

o per compte propi i a treballadors/ores 
autònoms o per compte propi que formin 

part de comunitats de béns o societats civils

Generalitat de Catalunya
Serveis Territorials de Treball 

93 622 04 00
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Animals abandonats a Sant Celoni durant els darrers mesos
L’Ajuntament de Sant Celoni té la obligació per 
Llei de recollir els gats i gossos que es troben 
abandonats. Aquesta acció suposa que aquests 
animals restin en un centre que faci funcions 
d’acollida. El millor per ells és trobar persones 
que els vulguin adoptar i l’ajuntament - els ciu-
tadans i  ciutadanes de Sant Celoni -  no hagin 
d’assumir-ne les despeses.

Si hi teniu interès adreceu-vos a l’àrea d’Espai 
públic (Tel. 93 864 12 16, c/ Bruc, 26 de 8 a 14 h)
o a la Centre d’acollida Help Guau d’Argentona 
(Tel. 687 69 60 11 - 687 69 60 12 - 
www.helpguau.com).

ADOPTA’LS!

Nom: Hípic
Gènere: Mascle
Raça: Mestís
Edat: 1 ò 2 anys

Nom: Candi
Gènere: Femella
Raça: Mestissa 
Edat: 3 ò 4 anys

Nom: Rocky
Gènere: Mascle
Raça: Setter anglès 
Edat: 3 ò 4 anys

Nom: Iker
Gènere: Mascle
Raça: Mestís
Edat: 3 ò 4 anys 
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Habitatge

HORARI d’atenció presencial al Safareig
Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 h, dimarts i dijous de 17 a 19 h

Més informació a l’Ofi cina 
Local d’Habitatge i al web 

www.santceloni.cat/habitatge
habitatge@santceloni.cat
Telèfon 93 864 12 10

L’Ofi cina d’Habitatge del Baix Montseny ha 
tramitat 334 prestacions permanents per al 
pagament del lloguer “lloguer just”  per a 
unitats convivencials en risc d’exclusió social 
de la Generalitat corresponent a l’any 2010, 
una xifra que representa un 18% més que 
l’any anterior i confi rma el creixement con-
tinuat de l’Ofi cina. Per aquesta convocatòria, 
l’Ofi cina ha comptat amb punts d’informació 
i recepció a Llinars del Vallès, Vilalba Sasserra, 
Santa Maria de Palautordera i Sant Esteve de 
Palautordera.
La majoria de les persones sol·licitants són 
ciutadanes de Sant Celoni (55%), Santa Maria 
de Palautordera (19%) i Llinars del Vallès (15%)

L’Ofi cina d’Habitatge del Baix Montseny continua creixent
S’han tramitat un 18% més de Prestacions Permanents per al pagament del Lloguer que l’any 2009

La majoria dels municipis han augmentat el 
nombre de sol·licitants respecte l’any passat.  
El 52% de les sol·licituds corresponen a nous 
sol·licitants (174) i el 48% a antics perceptors 
(160), que ja han rebut la prestació en anys 
anteriors. 

Segons dades de la mitjana de rendes de llo-
guer mensual, es pot constatar una  disminució 
general dels preus. A Sant Celoni s’ha passat de 
539 euros l’any 2008 a 483 euros l’any 2009 i 
a 466 euros l’any 2010, igualant els nivells de 
l’any 2005-2006.

Tramitació Prestacions Permanents al Pagament del Lloguer per Municipis

MUNICIPI DE LA PERSONA SOL·LICITANT Nous 
sol·licitants 

Antics 
perceptors 

 Totals Preu mitjà 
lloguer mensual 

Sant Celoni             80             100            180       466,89 euros 

La Batllòria               2                 1                 3        518,62 euros 

Llinars del Vallès             35               14               49        477,07 euros 

Santa Maria de Palautordera             34               28               62        453,38 euros 

Breda               3                 1                 4        465,00 euros 

Campins               2                 2                 4        472,23 euros 

Fogars de Montclús               1                  -                 1        450,00 euros  

Gualba               1                 3                 4        343,75 euros  

Hostalric                -                 1                 1        400,00 euros  

Montseny               1                 1                 2        545,00 euros 

Sant Antoni de Vilamajor               4                 5                 9        515,80 euros 

Sant Esteve de Palautordera               9                 2               11        513,30 euros 

Vallgorguina                -                 2               2        495,00 euros 

Vilalba Sasserra               2                  -                 2        567,50 euros 

Totals          174          160           334      477,40 euros 

Sant Celoni explica la seva experiència en la 
prestació supramunicipal de serveis d’habitatge

OFIDEUTE 
Nou servei d’informació 
i assessorament sobre el 
deute hipotecari

Què és?
És un servei d’informació i assessorament 
adreçat a les famílies que no poden fer front 
al pagament dels préstecs hipotecaris i es 
troben, per aquesta causa, en risc de perdre 
el seu domicili habitual.

Com t’ajuda Ofi deute?
Ofi deute s’ofereix com a mediador entre 
la família i la entitat fi nancera, per intentar 
trobar l’estratègia més vàlida per fer front al 
deute i evitar el desnonament.

L’Ofi cina Local d’Habitatge va ser escollida per 
la Diputació de Barcelona per exposar la seva 
experiència en la prestació supramunicipal de 
serveis d’habitatge, apropament a la ciutada-
nia i descentralització del servei  el  passat 14 
d’octubre. Davant d’una dotzena d’ofi cines de 
la província de Barcelona, l’OLH de Sant Celoni 
va exposar el seu model d’ofi cina que presta 
servei a catorze municipis del Baix Montseny 
des de l’edifi ci del Safareig i amb dos Punts 
d’informació d’habitatge (PIH) situats a Llinars 
del Vallès i a Santa Maria de Palautordera.
A més de Sant Celoni, van exposar les seves 
experiències el Consell Comarcal del Mares-
me que dóna servei als municipis d’aquesta 

comarca que no tenen ofi cina pròpia i Parets 
del Vallès que té una ofi cina compartida amb 
Montmeló i Montornès.


