
En/Na: 
amb NIF: 
actuant en nom i representació de l’empresa: 

amb CIF: 

Ha tingut coneixement de l’aprovació del Pla de Mecenatge de l’Ajuntament de Sant Celoni 
per a l’any 2019, on hi figuren les actuacions que aquesta corporació considera susceptibles 
per tal que persones i/o empreses interessades col·laborin en el seu finançament.  

L'empresa que represento està interessada en efectuar una aportació econòmica a aquest Pla i 
manifesta el seu acord amb el contingut de la fitxa de l’actuació que té la voluntat de finançar. 

Per aquest motiu comunica a aquesta Alcaldia la voluntat de l’empresa: 

d’efectuar l’aportació següent al Pla de Mecenatge de l’Ajuntament de Sant Celoni de l’any 
2019: 

Nom del projecte Import 
Projectes educatius 

Projecte Robotseny de Robòtica educativa 
Projecte Montquímic 
Aula mòbil d’informàtica 

Projectes culturals i de promoció del municipi 
Festa Major de setembre 
V Setmana del Bosc 
Fira de Nadal 
Programació de teatre, música i dansa al Teatre Ateneu 
2n Premi de recerca del Baix Montseny 

Projectes socials 
Ambientació dels espais d'acollida a la nova seu de Serveis Socials 
Punt lila en entorns festius per a la prevenció de la violència de gènere 
Suport al programa de joguines de Nadal i Reis 

Projectes de manteniment de l'entorn 
Reasfaltatge del vial paral·lel de la C-35 
Manteniment de les lleres públiques de la Tordera, Pertegàs i altres rieres 
limítrofs de sòl urbà 

Projectes esportius 
10è Pòdium. Acte de reconeixement a l'esport celoní 

L’aportació econòmica s’efectuarà una vegada l’Ajuntament de Sant Celoni comuniqui a 
aquesta empresa l'acceptació del finançament. 

Sant Celoni, 

Signatura

Sr. Alcalde - President de l’Ajuntament de Sant Celoni 
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