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Dijous, 28 de gener de 2010 
 
 

• La Junta de Govern Local aprova la sol·licitud de f inançament estatal que 
destinarà a construir un Centre de dia a la Montcan ut, un local per 
l’Associació Neurològica, adequar Can Bruguera de l a Batllòria per 
acollir-hi l’Observatori de la Tordera i implementa r l’Administració oberta 

• L’Ajuntament ofereix a la Generalitat avançar els d iners perquè el 
Pallerola tingui ESO 

 
Un Centre de dia a la Montcanut, un local per l’Ass ociació Neurològica, 
l’adequació de Can Bruguera de la Batllòria com a s eu de l’Observatori de la 
Tordera i l’implementació de l’administració oberta , principals inversions amb 
fons estatals  
 
La Junta de Govern Local aprova la sol·licitud de f inançament al Fons Estatal per 
a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local  
 
La Junta de Govern Local va aprovar ahir dimecres la sol·licitud de finançament al 
Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local per un valor de 1.793.000 euros 
que es destinaran a construir el Centre de dia a la Montcanut (863 mil euros), un local 
per l’Associació Neurològica (238 mil euros), l’adequació de Can Bruguera de la 
Batllòria per acollir-hi l’Observatori de la Tordera (174 mil euros) i l’Administració 
oberta (127 mil euros).  

El Centre de dia  es construirà on actualment hi ha l’edifici central de la Montcanut, 
que s’haurà d’enderrocar. Tindrà uns 570 metres quadrats i amb capacitat per a unes 
40 persones. Els tallers on hi ha actualment el Pla de transició al treball (que es 
traslladarà al nou Centre de Formació i Ocupació Sax Sala, es rehabilitaran i 
s’adequaran per a ubicar-hi l’Associació Neurològica Amics Baix Montseny , una 
entitat que fa un treball complementari al que assumirà el Centre de dia. Aquest local 
tindrà uns 260 metres quadrats amb tres sales de treball polivalents i espais auxiliars. 

Can Bruguera de la Batllòria , un dels edificis batlloriencs més emblemàtics amb 
belles finestres conopials del segle XVI, es rehabilitarà i s’adequarà per a acollir-hi a la 
planta baixa l’Observatori de la Tordera.  L’Observatori és un projecte impulsat des 
del 1996 per l’ajuntament de Sant Celoni en conveni amb l’Institut de Ciència i 
Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Agència 
Catalana de l’Aigua i s’encarrega de fer el seguiment continuat dels indicadors 
socioecològics a la conca de la Tordera.   

Amb l’impuls a l’Administració oberta  es vol aconseguir facilitar la relació de 
ciutadans, entitats i empreses amb l’ajuntament (poder consultar via telemàtica l’estat 
dels seus tràmits, rebre notificacions, entre d’altres) i això suposa adequar i 
modernitzar els actuals sistemes de gestió i implantar noves aplicacions i serveis.    

 



L’Ajuntament ofereix a la Generalitat avançar els d iners perquè el Pallerola tingui 
ESO  

L’alcalde Francesc Deulofeu ha proposat al Departament d’Educació de la Generalitat 
la signatura d’un conveni a través del qual l’ajuntament es compromet a avançar els 
diners per fer el projecte i la construcció d’un edifici a l’escola Pallerola per acollir dues 
línies d’ESO. D’aquesta manera s’avançaria en l’aplicació del model 3-16 aprovat per 
tota la comunitat educativa del municipi.  En una reunió aquest dimecres al 
Departament d’Educació, però, el director general de Recursos del Sistema Educatiu, 
Camil Fortuny i el director dels Serveis Territorials, Josep Maria Fernàndez, han 
anunciat que no veuen prioritària aquesta opció de forma immediata i han proposat a 
l’ajuntament que sol·liciti la signatura d’un conveni que serviria per avançar, de 
moment, en la redacció del projecte.   

 

 

 


