
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 5 de maig de 2010 

 
 

• Resum del Ple ordinari de dimarts 4 de maig : Aprov ada la construcció 
d’una planta potabilitzadora a Can Sans; Aprovada l a modificació del Pla 
general d’ordenació per construir l’Hospital a Can Riera de l’Aigua;  
Aprovada la modificació del Pla general d’ordenació  per construir el parc de 
Bombers als terrenys de ca l’Alsina nou; Els servei s socials municipals 
canviaran de local per millorar el servei  

• Es presenta l’oferta d’activitats d’estiu. Les insc ripcions comencen el 
dilluns, 10 de maig 

• El Servei Municipal d’Ocupació organitza tallers pe r a persones 
emprenedores 

• S’avança el procés de preinscripció al PQPI – PTT p er al curs 2010 – 2011. 
Xerrada informativa el 6 de maig a les 20 h a la Sa la Petita de l’Ateneu  

• Aquest dissabte, últim concert de la temporada del Sessions’n’sona amb 
Poetas del Asfalto, O2 i Los Efraines   

• Es convoca el concurs de Cartells Festa Major 2010 
 

• AGENDA 

 

Resum del ple ordinari de dimarts 4 de maig  
 
Aprovada la construcció d’una planta potabilitzador a a Can Sans  
 
Els tres grups municipals van aprovar per unanimitat diferents actuacions per millorar la 
qualitat i servei d’aigua al municipi per un valor de global de 5.303.382,70 € (IVA exclòs). 
Entre les accions destaca la construcció d’una nova planta potabilitzadora d’aigua a Can 
Sans que permetrà millorar-ne la qualitat passant de l’actual aigua clorada a aigua 
tractada. Al costat de l’estació de tractament d’aigua potable es construiran dos dipòsits.  
També es preveu fer un nou dipòsit que substitueixi el de la Salle i alliberar espai en 
aquest àmbit on s’hi farà un aparcament. El projecte també contempla la construcció de 
les canonades de transport dels cabals a tractar a la nova ETAP i les canonades de 
distribució des del dipòsit d’aigua tractada. 

 
 
Aprovada la modificació del Pla general d’ordenació  per construir l’Hospital a Can 
Riera de l’Aigua  
 

Per unanimitat es va aprovar la modificació del pla general d’ordenació que ha de 
permetre construir l’hospital nou als terrenys de Can Riera de l’Aigua. Aquesta 
modificació permetrà posar a disposició del CatSalut els terrenys necessaris per a la 
construcció d’un nou hospital en un emplaçament que reuneix una superfície mínima per 



a la ubicació del cos principal de l’equipament i els seus serveis annexes, alhora que 
possibilitirà una ampliació futura de l’equipament i la disponibilitat de bones 
comunicacions per garantir el fàcil accés dels usuaris, dels subministraments i evacuació 
dels residus i especialment dels transports sanitaris urbans. 

El canvi en la classificació del sòl proposat de SNU, sòl no urbanitzable, a SU, sòl urbà, 
vinculat al sistema d’equipament públic (E1), permet la definició del nou sector 
d’equipament sanitari d’interès general mitjançant una proposta de zonificació que 
compleix els requeriments mínims fixats pel CatSalut. 

 

Aprovada la modificació del Pla general d’ordenació  per construir el parc de 
Bombers als terrenys de ca l’Alsina nou 
 

L’ajuntament, amb la voluntat de millorar l’emplaçament i una major disponibilitat de sòl de 
cara al futur Parc de bombers,  va aprovar per unanimitat la modificació del Pla general 
d’ordenació per passar a sòl urbà amb ús d’equipaments els terrenys de Ca l’Alsina nou, al 
costat de la sortida del peatge de l’autopista. D’aquesta manera, l’ajuntament podrà posar a 
disposició de la Generalitat per la construcció del nou Parc, uns terrenys que compleixen 
amb els criteris fixats pels serveis tècnics de la Direcció General de prevenció, extinció 
d’incendis i salvaments. 
 
 

Els serveis socials municipals canviaran de local p er millorar el servei  

L’arrendament d’un local de prop de 400 metres quadrats a la plaça Josep M. Alfaras on 
traslladar els serveis socials de l’ajuntament es va aprovar amb els vots favorables del 
PSC i CIU i l’abstenció de la CUP. El canvi de dependències municipals era una vella 
sol·licitud tenint present que el local que ocupen els diferents serveis de l'àrea (al primer i 
segon pis de l’edifici municipal del carrer Santa Fe 52) no disposa d’ascensor ni d’espais 
adequats per atendre correctament a les persones usuàries.  
 

 
Es presenta l’oferta d’activitats d’estiu  
Les inscripcions comencen el dilluns 10 de maig 
 
Aquesta setmana s’ha presentat la guia d’activitats d’estiu tant per sant Celoni com per la 
Batllòria que organitzen conjuntament l’ajuntament i diferents centres i entitats del poble 
amb propostes per a nens i nenes de 3 a 18 anys. La proposta d’activitats d’estiu compta 
amb la participació de tots els centres educatius del municipi, ja sigui a través de les 
AMPA o del centre directament i de diferents entitats esportives i culturals.  
L’ajuntament manté els ajuts econòmics a les inscripcions d’infants i joves, els ajuts 
socials i  la distribució equilibrada dels infants amb necessitats educatives especials, en 
el marc del Pla Educatiu d’Entorn.   
 
Per exemple, l’AMPA del CEIP Pallerola, la de la Tordera i l’Avet Roig portaran a terme el 
seu casal per edats d’entre 3 a 14 anys. A la Batllòria, el CEIP Montnegre oferirà 
activitats fins als 12 anys, amb tallers, excursions, pràctiques esportives diverses, jocs, 
piscina... L’AMPA del Soler de Vilardell ha preparat un casal de circ amb tallers de clown 
i mim, malabars, equilibris i acrobàcies, de música i de màgia. El Col·legi Cor de Maria a 
més d’activitats de lleure també organitza reforç escolar fins als 12 anys. La Salle, a part 



del tradicional casal, oferirà cursos d’iniciació a primer de primària pels de p5 i d’iniciació 
a primer d’ESO pels de 6è. 
 
Pel que fa a les entitats esportives, el Club Bàsquet Sant Celoni organitza el seu campus 
d’estiu  amb la possibilitat d’apuntar-se per torns o per setmanes. Serà pels nens i nenes 
de 6 a 16 anys. Si preferiu apuntar-los a futbol, el Club Esportiu Sant Celoni oferirà els 
tastets d’esports per als alumnes de 5 a 14 anys, la tecnificació de futbol anirà dirigida a 
nens i nenes de 6 a 15 anys, mentre que la promoció de voleibol pels de 8 a 17 anys. 
 
Els que prefereixin fer tennis també tindran on escollir amb les propostes del Club tennis 
Montnegre o del Club Tennis Sant Celoni. El Club futbol sala Sant Celoni oferirà una 
tecnificació futbol i la de porters. 
 
Per als joves, hi ha diversos tallers com el d’iniaciació als jocs de rol, un d’estampació de 
samarretes, d’artesania amb cordills i nusos, de làmpades de paper i mòbils de diferents 
materials, de construcció de malabars, un de dansa i un altre de circ. De tots aquests 
tallers us podeu informar i apuntar a la rentadora, a l’edifici del Safareig. 
 
Trobareu aquesta guia de les activitats d’estiu als equipaments municipals en format 
paper i al web:  
 
http://www.santceloni.cat/ARXIUS/2010/Publicacions/GUIAactivitatEstiu2010.pdfsantcelo
ni.cat 
  
 
 
 

El Servei Municipal d’Ocupació organitza tallers pe r a persones emprenedores  

El Servei Municipal d’Ocupació organitza diversos tallers per persones emprenedores. 
Són sessions de 8 hores de durada repartides en dos dies consecutius i són tallers 
totalment gratuïts. N’hi haurà un els dies 13 i 14 de maig de 10 a 2 del migdia. El taller 
girarà entorn de “l’elecció de la forma jurídica i les subvencions per emprendre”. Per altra 
banda, el 20 i 21 de maig també al matí serà l’hora del Pla d’empresa: contingut i 
elaboració del document. Per l’últim el 27 i 28 de maig es farà el taller sobre el pla de 
màrqueting.  

Les persones que hi estigueu interessades heu de formalitzar la inscripció al Safareig, al 
carrer campins, 24, trucant al 93.864.12.00 o a creacioempreses@santceloni.cat 

 

 

Últims concerts del Sessions’n’sona amb Poetas del Asfalto, O2 i Los Efraines   
 
Aquest dissabte a les 11 de la nit a la Sala Petita de l’Ateneu tindrà lloc el darrer concert 
de la programació Sessions’n’sona de la temporada.  Actuaran els grups locals Poetas 
del asfalto i O2, i Los Efraines com a grup convidat. L’entrada a aquestes actuacions és 
gratuïta.  
 
El sessions’n’sona és un espai on grups del poble i d’altres de les rodalies, amateurs o 
semiprofessionals poden tocar i experimentar els seus directes. En aquesta edició, Punt 
7 ràdio s’hi ha sumat com un altaveu més per les formacions que hi actuen. Des de la 
primera sessió, s’ha ofert el programa Sessions’n’ràdio per donar a conèixer alguns dels 
grups que hi ha participat.  



 
Divendres a les 9 del vespre s’emetrà aquest espai amb els components de Poetas del 
Asfalto i d’O2. A més, es reemetrà dimarts, dia 11, a les 10 del vespre.  
 
(s’adjunten imatges dels grups i document amb la seva informació) 
 
 
S’avança el procés de preinscripció al PQPI – PTT p er al curs 2010 – 2011  
Xerrada informativa el 6 de maig a les 20 h a la Sa la Petita de l’Ateneu  
 
El Programa de Qualificació Professional Inicial Pla de Transició al Treball (PQPI – PTT), està 
pensat per a proporcionar a joves d’entre 16 i 21 anys que no han acreditat l’ESO, recursos 
personals i professionals per a incorporar-se al món laboral en l’ofici per al qual s’han preparat i/o 
continuar la seva formació en estudis reglats per accés directe o superant la prova d’accés a 
CFGM o cursant menys mòduls C, en un centre de formació d’adults, per l’obtenció del GESO. 
 
El termini de presentació de preinscripcions per al curs 2010 – 2011 s’avança. Les sol·licituds es 
poden lliurar entre el 10 i 21 de maig, ambdós inclosos, en el despatx del PQPI – PTT (c/Santa Fe 
52, 2n pis Sant Celoni). 
 
 Per a més informació sobre les característiques del programa i sobre el procés de preinscripció i 
matriculació es pot: 

• Consultar el tríptic del Ptt al web de l’Ajuntament: http://www.santceloni.cat o truca 
• Enviar un c/e a a8960027@xtec.cat 
• Trucar a 93 864 12 22. Horari d’atenció del 9 a 14 hores (visites concertades) 

 
 

 

 

 

 

AGENDA 

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

 


