
 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 27 d’octubre de 2010 

 
 

• Visita d’obres a Can Bruguera de la Batllòria, nova  seu de l’Observatori de la 
Tordera 

 
• Augmenta un 5 % el reciclatge d’oli domèstic al mun icipi. Es compleix un 

any de la presència de dipòsits de recollida al car rer   
 

• El 10 de novembre es tanca el procés d’adjudicació de 12 habitatges 
protegits de lloguer al carrer Maria Aurèlia Capman y  

• AGENDA 

 
 
 
 
Visita d’obres a Can Bruguera de la Batllòria, nova  seu de l’Observatori de la 
Tordera  
 
L’alcalde Francesc Deulofeu i el director de l’Observatori de la Tordera, Martí Boada 
acompanyats de diferents tècnics van visitar dilluns les obres d’adequació de l'edifici de 
Can Bruguera a la Batllòria com a seu de l’Observatori. La intervenció, que està molt 
avançada, consisteix en l'adequació i condicionament de part de la planta baixa de 
l'edifici de 68 m2 amb una zona de treball, amb accés des del carrer Major de la Batllòria 
i una zona auxiliar de magatzem i serveis, a més de la neteja de la façana i el pati 
existent. Les  obres estan finançades pel Fons Estatal d'Ocupació Local i Sostenibilitat i  
tenen un pressupost de 130 mil euros. 
 
(S’adjunten imatges)  
 
 
 
Augmenta un 5 % el reciclatge d’oli domèstic al mun icipi  
Es compleix un any de la presència de dipòsits de r ecollida al carrer   
 
El reciclatge d’oli domèstic ha augment un 5 % a Sant Celoni durant el darrer any. S’han 
recollit més de 3.500 litres d’oli (52 % als contenidors ubicats al carrer i 48 % a la 
Deixalleria). Aquests litres es reutilitzaran per a la fabricació de sabons, detergents o es 
transformaran en combustible biodiesel,  estalviant l’emissió de mes de 40 kg de CO2.  
 
Aquest augment coincideix amb el primer any de funcionament de dels dipòsits de 
recollida d’oli domèstic al carrer, concretament a l’avinguda de la Pau i al costat de la 



Tèrmica, per tal de fomentar el reciclatge d’aquest producte tan habitual  a les nostres 
cases. 
  
Des de l’ajuntament recorda que un litre d’oli pot arribar a contaminar 1 milió de litres 
d’aigua,creant sobre l’aigua una capa de més de 4.000 m2 de superfície i a més provoca 
col·lapses a les canonades dels edificis, fa malbé el clavegueram i afecta als 
mecanismes de les plantes de tractament de residus. D’altra banda, si es reutilitza l’oli, 
s’evita la producció de més residus, es redueix la dependència dels combustibles fòssils 
en tranformar-lo en biocombustibles que es pot utilitzar en motors de vehicles dièsel i es 
contribueix a la reducció de la contaminació atmosfèrica ja que aquest biocombustible no 
emet CO2.    
  
Les persones que encara no disposin de la seva ampolla poden demanar-la a l’oficina de 
Sant Celoni Comerç (plaça de la Vila, 9 Tel. 93 867 47 03). 
 
 
 
El 10 de novembre es tanca el procés d’adjudicació de 12 habitatges protegits de 
lloguer al carrer Maria Aurèlia Capmany  
 
El procés per adjudicar 12 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer d’una, dues 
i tres habitacions amb places de pàrquing al carrer Maria Aurèlia Capmany, s’acaba el 10 
de novembre. Aquests pisos estan gestionats per l’empresa Proviure i tindran un cost 
mensual, incloses les despeses de comunitat i tributs, d’entre 288 i 495 euros. 
 
El requisits per optar a un d’aquests habitatges són els següents:  

- Estar empadronat a Sant Celoni 
- Tenir uns ingressos que no sobrepassin els topalls per aquest tipus 

d’habitatges (41.519,97 euros que varien en funció del nombre de membres 
que formin la Unitat de convivència) 

- Que el pagament del lloguer anual no superi el 40% dels ingressos anuals 
ponderats 

- No disposar de cap habitatge en propietat 
- Inscriure’s al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de 

Catalunya (RSHPOC) 

Les persones interessades s’han d’adreçar a l’Oficina Local d’Habitatge, al Safareig, 
portant el NIF o NIE de tots els membres de la unitat de convivència i la declaració de la 
renda de l’any 2009 (en el cas de no estar obligat a presentar-la caldrà portar la vida 
laboral i els certificats dels rendiments laborals del 2009). 
 
Els habitatges tenen una superfície d’entre 37 metres quadrats fins a 67 i n’hi ha d’una, 
dues i tres habitacions i aniran assignats a col·lectius en risc (gent gran, joves, dones en 
situació de violència de gènere, famílies monoparentals i persones amb discapacitat) i 
població en general. En cas de quedar desert els habitatges del col·lectiu en risc, 
passaran al contingent general. 
 
La presentació de les sol·licituds i la documentació va començar el 10 d’octubre i 
s’allargarà fins el 10 de novembre i el sorteig dels habitatges s’ha previst pel 15 de 
novembre. La revisió de la documentació i la signatura del contracte es portarà a terme 
fins el 30 de novembre.  
 



 
 
AGENDA 

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


