
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  
Dimecres, 22 de desembre de 2009 
 

• Congelació dels impostos per l’any 2010: el Ple apr ova les ordenances 
fiscals  

• El pont sobre la Tordera a la Batllòria, endavant 
• La ubicació de l’Escola Soler de Vilardell, sobre l a taula  
• Nou local pels serveis socials municipals 
• Trobada nadalenca amb la premsa 
• Valoració molt positiva del primer taller per a per sones cuidadores no 

professionals. El curs va ser un compromís de la pr imera Diada de la Gent 
Gran que es va fer el 9 d’octubre passat 

• Oberta la matrícula a la nova oferta de formació pe rmanent municipal pel 
període gener- març 2010 

• Reforç policial durant la campanya de Nadal  
• Pessebre i maqueta ferroviària al carrer Major de D alt 
• Sant Celoni Comerç solidaris amb l’Associació Neuro lògica 
• Creu Roja recull joguines per les famílies necessit ades del municipi   
• Tornen els Pastorets per Sant Esteve 
• Marató d’espinning solidària al Centre Municipal d’ Esports Sot de les 

Granotes. Invitació gratuïta per entrar al Sot a l’ Informatiu  48 
• AGENDA 

 
 

Congelació dels impostos per l’any 2010  
El Ple aprova definitivament les ordenances fiscals  
 
El Ple de l’ajuntament va aprovar ahir a la nit amb els vots a favor de CiU i de la CUP  
la modificació de les ordenances fiscals per a 2010, que congelen les taxes i principals 
tipus d’impostos per tal d’afavorir a les famílies en l’actual marc de crisis econòmica, 
de la que tampoc n’escapa les finances municipals. 
 
Es modifiquen els tipus impositius de l’IBI pels contribuents no residencials amb un 
major valor cadastral (només afecta un 1,2 % dels rebuts) i s’homogeneïtzen els 
coeficients fiscals de l’IAE en les diferents categories (amb poca incidència recaptòria).  
 
S’introdueix la taxa de clavegueram per al manteniment de la xarxa i la redacció del 
pla de clavegueram que ha de permetre afrontar la renovació de la xarxa. L’import a 
repercutir per tot l’any és de 44.000,00 euros, que es distribuirà segons el consum de 
l’aigua. Per tant, més del 50% dels ciutadans amb un consum inferior als 30 m3 per 
trimestre pagaran entre 2 i 3 euros l’any. 
 
També està previst millorar la difusió de les ordenances i bonificacions per facilitar-ne 
la tramitació als contribuents. 
  

 

 

El pont sobre la Tordera a la Batllòria, endavant 



El Ple va aprovar per unanimitat el projecte tècnic de construcció del pont sobre el riu 
Tordera a la Batllòria. D’aquesta manera es preveu que durant els propers mesos es 
puguin contractar les obres que podrien començar  abans de l’estiu.   
 
 
Terrenys per l’Escola Soler de Vilardell  
Pel que fa a la cessió d’una finca gratuïta al Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya al costat de l’IES Baix Montseny per destinar-la a la construcció del CEIP 
Soler de Vilardell, PSC i CUP van votar a favor de deixar el tema sobre la taula. 
L’alcalde Francesc Deulofeu ha anunciat que convocarà una reunió durant els propers 
dies per consensuar-ne la ubicació de cara a no endarrerir el procés que ha de fer 
possible créixer el CEIP Soler de Vilardell com a escola-institut, amb alumnes de 3 fins 
a 16 anys.  
 
Nou local pels serveis socials municipals 
El Ple va aprovar l’expedient de contractació per a l’arrendament d’un local destinat als 
serveis socials municipals. D’aquesta manera, l’àrea de Comunitat de l’ajuntament, 
actualment ubicada al primer pis del carrer Santa Fe, 52, millorarà les actuals 
condicions d’atenció al públic i d’accessibilitat del tot deficients.  
 
 
Trobada nadalenca amb la premsa  
 
L’alcalde Francesc Deulofeu i la regidora de Comunicació, Laura Costa, s’han reunit 
aquest matí amb els periodistes que segueixen l’actualitat celonina per fer balanç del 
2009 i apuntar nous projectes.  
 
(S’adjunta imatge)  
 
 
Valoració molt positiva del primer taller per a per sones cuidadores no 
professionals   
El curs va ser un compromís de la primera Diada de la Gent Gran que es va fer el 
9 d’octubre passat 
 
Divendres 18 de desembre va tenir lloc la cloenda del primer taller de formació per a 
persones cuidadores no professionals de persones depenents. Una vintena de 
persones van participar al curs que s’ha fet a la Rectoria Vella i que ha acabat amb 
una molt bona valoració per part de la formadora i dels participants. L’alcalde Francesc 
Deulofeu i la regidora de Comunitat, Laura Costa van assistir a la cloenda per valorar-
ne el resultat i van refermar la voluntat municipal de proporcionar “més espais 
d’autocura, d’intercanvi i formació per a les perso nes cuidadores “.  
 
L’ajuntament es va comprometre a organitzar aquest curs durant la primera Diada de 
la Gent Gran que es va fer a Sant Celoni el passat 9 d’octubre.  

(S’adjunta imatge) 

 

Oberta la matrícula a la nova oferta de formació pe rmanent municipal pel període 
gener- març 2010  

Ja es pot consultar i matricular-se als tallers, cursos i activitats que es portaran a terme 
a Sant Celoni i la Batllòria durant el primer trimestre del 2010. El clip, la publicació amb 
tota aquesta oferta municipal de formació permanent, està penjat al web santceloni.cat 
i també es pot trobar a les pàgines centrals de l’Informatiu 48.  

Hi ha molts cursos i de molts àmbits diferents com són: formació per a l’ocupació que 
inclou cursos de directors i monitors d’activitats de lleure infantil i juvenil i també el de 



manipuladors d’aliments i tallers diversos per a emprenedors. En l’apartat de 
tecnologies de la informació i la comunicació tenim un curs bàsic de disseny de 
pàgines web, un d’introducció a la fotografia digital, d’alfabetització digital nivell 1 i 2, 
un taller d’informàtica de word i Internet i un altre d’excel. Precisament d’aquests 
cursos d’informàtica, encara queden algunes places lliures. En aquest sentit cal anar al 
carrer Torres i Bages, 12, al primer pis o bé trucar al 93.864.12.25. 

 

Al Clip també hi trobareu altres cursos englobats a l’àmbit d’expressió artística. A la 
Batllòria, per exemple, es farà un taller de manualitats. També n’hi haurà un d’ikebana, 
de l’art floral japonès. Un d’iniciació a la guitarra d’acords, de coreografies de teatre 
musical, de teatre per a joves, de dansateràpia i s’iniciarà l’aula d’expressió per a 
discapacitats. A part de tots aquests cursos i tallers, també n’hi haurà un de dietètica i 
nutrició, de tast de formatges, de cuina, de gimnàstica dirigida, de dansa del ventre, de 
ioga, de country, de tatuatges temporals i diverses classes de llengües.  

 
Reforç policial durant la campanya de Nadal  
 
Policia local i Mossos d’Esquadra reforçaran la vigilància al voltant dels comerços 
durant la campanya de Nadal. A més, durant els dies de mercat setmanal, una patrulla 
mixta formada per un policia local i un mosso, passejaran a peu per la zona comercial.  
 
 
 
Pessebre i maqueta ferroviària al carrer Major de D alt  
 
L’Associació de Veïns del carrer Major de Dalt ha instal·lat el pessebre a la capella de 
Santa Tecla, que en aquesta edició vindrà acompanyat d’una maqueta ferroviària. El 
pessebre està elaborat per dos celonins, Pep tarragó i Marc Gallardo i es pot visitar de 
6 a 8 del vespre fins el 3 de gener. Pel que fa a la maqueta ferroviària, també es pot 
visitar durant el mateix horari al carrer major número 56. Es tracta d’una creació de 
l’Associació Club Modelisme ferroviari Sant Celoni, una entitat creada fa uns 3 mesos i 
que així es volen donar a conèixer.  Per a l’ocasió muntaran una maqueta que serà 
una rèplica de l’estació de Renfe del poble però que no estarà acabada del totper 
poder apreciar tot el procés de creació que comporta una maqueta. Tots els visitants 
tindran l’oportunitat de conduir els trens de la maqueta. Aquesta serà la primera 
activitat que fan al poble el club modelisme ferroviari que ara compta amb una desena 
de socis. A part de la seva activitat fent maquetes, el club elabora un fulletó informatiu, 
disponible a la biblioteca l’Escorxador, amb tota classe d’informació referent a les 
maquetes com també al món ferroviari en general.  

 
 
Sant Celoni Comerç solidaris amb l’Associació Neuro lògica  

Sant Celoni comerç organitza una campanya solidària a favor de l’Associació 
Neurològica Amics Baix Montseny amb l’aportació de la Caixa. La campanya 
consisteix en què per cada compra que es pagui amb la targeta Sant Celoni Comerç, 
la Caixa aportarà 1 euro al projecte de l’associació. La campanya durarà totes les 
festes de Nadal.  

 
 

Creu Roja recull joguines per les famílies necessit ades del municipi   

Creu Roja porta a terme un any més la campanya El joc de compartir. Es tracta de la 
tradicional recollida de joguines que s’organitza cada any i que va començar el 14 de 
desembre i durarà fins el 28 de desembre. Tothom hi pot col·laborar portant qualsevol 



tipus de joguina, especialment que siguin noves o si són utilitzades, que estiguin en un 
bon estat. Podrem deixar les nostres donacions de dilluns a divendres de 9 a 1 del 
migdia i dimarts i dijous de 4 a 7 de la tarda a la seu de Creu Roja, a la carretera vella, 
86. Els objectes recollits es repartiran després entre les famílies del municipi que ho 
necessitin. Aquest any Creu Roja rebrà l’ajuda de diversos joves de l’escola Cor de 
Maria que col·laboraran endreçant les joguines, empaquetant-les i també repartint-les.   

 
 
Tornen els Pastorets per Sant Esteve  

De la mà de Rebrot teatre tornen per Sant Esteve els pastorets de Josep Maria Folch i 
Torres. Els podrem veure tant dissabte 26 com diumenge 27 a les 6 de la tarda a 
l’Ateneu. L’entrada costa 6 euros i es poden comprar d’11 a 1 del migdia i de 4 a 6 de 
la tarda trucant al telèfon 608.78.32.52 o sinó el mateix dia de l’obra.  

 

Marató d’espinning solidària al Sot de les Granotes  

Invitació per entrar al Sot a l’Informatiu 48 
 
El 29 de desembre podreu pedalar solidàriament. Igual que l’any passat, el Centre 
Municipal d’Esports Sot de les Granotes organitza una marató d’espinning solidària. La 
portaran a terme el dimarts 29 i l’objectiu és recollir joguines per donar a Creu Roja en 
la seva campanya de recollida. Al 2008 El sot de les granotes va aconseguir una 
setentena de joguines i aquest any es vol superar aquesta xifra. La marató d’espinning 
començarà a les 6 de a la tarda i acabarà a les 9 del vespre i les persones que hi 
vulguin participar s’hi podran estar el temps que vulguin (des d’un minut, fins a totes 
les hores). Tothom que hi vulgui participar ja pot entregar les joguines a la recepció del 
centre o a Creu Roja mateix, a la carretera vella, 86. 
 
A més, ara podeu anar al Centre municipal d’esports Sot de les granotes gratuïtament. 
Dins la publicació de l’ajuntament l’informatiu d’aquest mes, el 48, hi ha una invitació. 
Només cal retallar-la i entregar-la a la recepció del centre. Aquesta entrada puntual 
ofereix la possibilitat de gaudir de tots els espais de l’equipament, tant la zona d’aigües 
com la de sec. Aquestes invitacions per entrar al Sot de les Granotes no tenen data de 
caducitat.  

 
 
AGENDA 

Consultar l’agenda de: http://www.santceloni.cat/agenda.php  

 

 

 


