
 

 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 27 d’abril de 2011 

 
 

• S’incorporen dos nous agents a la Policia Local, un  pas més cap a la policia 
de proximitat. L’ajuntament ha instal·lat càmeres d e seguretat al pas 
soterrat del carrer Sant Francesc  

• S’obre el període per sol·licitar els ajuts per a l es activitats d’estiu 2011 i els 
ajuts de llibres del curs 2011 – 2012. L’ajuntament  incrementa l’import 
destinat a aquests ajuts  

• Es presenta el darrer llibre de la col·lecció Sant Celoni. Natura i Societat. 
Més d'un centenar de persones van omplir la nova sa la d'actes Bernat 
Martorell. El conte L’espasa d’en Soler de Vilardell , molt ben acollit entre el 
públic  

• Centenars de persones visiten el nou local de Punt 7 ràdio  

• Presentació de la revista Suar Tinta! , de l'Escola d'Adults aquest divendres 
a les 18.30 h 

• S’inicia el període de preinscripció a l’Escola bre ssol municipal i a les 
escoles bressol privades de Sant Celoni 

• El PQPI-PTT ofereix una jornada de portes obertes d issabte 30 d’abril a les 
12 h  

• Aquest dissabte no us perdeu “Flirt!” amb Guillem A lbà i els Always 
Drinking Marching Band dins la programació A l’Ateneu 2011   

• De l’1 al 31 de maig, inscripcions a la Segona Fira  de Música Sound 
Celoni  al carrer prevista pel 9 de juliol  

• Ordre del dia Ple municipal - sessió ordinària 27 d ’abril a les 18.30 h  

• AGENDA 

 

 
S’incorporen dos nous agents a la Policia Local, un  pas més cap a la policia de 
proximitat  
L’ajuntament ha instal·lat càmeres de seguretat al pas soterrat del carrer Sant 
Francesc 
 



Aquesta setmana s’han incorporat dos nous agents a la plantilla de la Policia Local de 
Sant Celoni amb l’objectiu de permetre la creació d’un nou servei de policia de proximitat, 
anomenada també de barri o comunitària. Per a finals de l’any 2011 o principis del 2012, 
està prevista la incorporació d’un tercer agent. Els agents que formin aquest servei 
estaran destinats de forma permanent a una zona territorial concreta, relacionant-se amb 
el teixit social i amb el veïnat per tal de detectar problemàtiques i inquietuds, per tal 
prevenir conflictes – actuant-hi de mediadors quan sigui adient -  i de donar respostes, 
adequades a cada zona, a les diferents necessitats. Així, aquests agents actuaran com a 
fil transmissor entre el barri (associacions veïnals, comerciants, escoles ...),  els 
comandaments policials i altres serveis municipals competents en cada cas. Aquest nou 
servei començarà a funcionar passat l’estiu. 
 
D’altra banda, l’ajuntament ha instal·lat càmeres de seguretat al pas soterrat del carrer 
Sant Francesc. D’aquesta manera es dóna resposta a la inquietud del veïnat davant la 
inseguretat que suposava segons van traslladar a l’ajuntament de creuar el pas soterrat, 
tenint present que el seu traçat no és recte. La Policia Local controla les imatges a temps 
real. Per poder fer la instal·lació, l’ajuntament ha obtingut l’autorització del Departament 
d’Interior de la Generalitat i l’informe favorable de la Comissió de Control de 
Videovigilància de Catalunya.  
 
 
S’obre el període per sol·licitar els ajuts per a l es activitats d’estiu 2011 i els ajuts 
de llibres del curs 2011 – 2012  
L’ajuntament incrementa l’import destinat a aquests  ajuts 
 
Del 9 al 20 de maig, l’Ajuntament de Sant Celoni obre la convocatòria per sol·licitar els 
ajuts per a la inscripció a les Activitats d’Estiu 2011 i per a Llibres de text pel curs vinent 
(famílies amb infants de 3 a 16 anys).  Aquests ajuts van dirigits a les famílies amb 
situació socioeconòmica desafavorida, rendes inferiors a l’Índex de Renda de Suficiència 
de Catalunya. Els ajuts socials que promou l’Ajuntament de Sant Celoni tenen com a 
objectiu general garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans i ciutadanes.  Les 
sol·licituds s’han de presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, al Safareig del 9 al 20 de 
maig de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h i de dilluns a dijous de 17 h a 20 h.  
 
Enguany l’ajuntament ha incrementat en 37,50 % l’import destinat a ajuts d’activitats 
d’estiu passant de 5.000 €, l’any 2010, a 8.000 €, l’any 2011 i potencia, conjuntament 
amb les escoles del municipi, la socialització i reutilització de llibres: s’incrementa un  
18 % el pressupost destinat als convenis amb les escoles per socialitzar llibres, passant 
de 10.722 €, l’any 2010, a 13.122 €, l’any 2011.  
 
 
Es presenta el darrer llibre de la col·lecció Sant Celoni. Natura i Societat  

Més d'un centenar de persones van omplir la nova sa la d'actes de can Ramis que 
pren el nom de Bernat Martorell en homenatge a aque st reconegut pintor d'art 
gòtic nascut a Sant Celoni el 1390 

Dissabte 23 d'abril a les 12 del migdia, més d'un centenar de persones van assistir a la 
presentació del llibre Sant Celoni i el Montseny celoní. Una cruïlla entre dos monts, el 
darrer volum de la col·lecció Sant Celoni. Natura i Societat. La col·lecció de 6 llibres 
editats per l'Ajuntament de Sant Celoni va començar el 2006 a partir dels treballs de 
formació de personal investigador de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, dirigits pel Dr. Martí Boada. 



Durant la presentació, els seus autors, Josep Pujantell, Sergi Travessa i Martí Boada, 
van explicar el contingut d'aquest darrer volum, i van agrair la col·laboració de totes les 
persones que els han ajudat a posar en valor molts dels coneixements orals i del 
patrimoni local. El llibre se centra en el nucli urbà de Sant Celoni i en les serres 
baixmontsenyenques celonines. També hi ha un darrer capítol on es dóna una visió de 
síntesi de tot el municipi. Més d'un centenar de persones van omplir la nova sala d'actes 
de can Ramis, que s'estrenava amb aquesta presentació, i que pren el nom de Bernat 
Martorell, en homenatge a aquest reconegut pintor d'art gòtic nascut a Sant Celoni el 
1390. 

A la tarda, la presentació i lectura del conte L’espasa d’en Soler de Vilardell il·lustrat 
per Pol Cunyat i amb el text adaptat per Josep Busquet va omplir novament la sala. El 
conte narra la llegenda d’en Soler de Vilardell, un important cavaller celoní  que fa molts i 
molts anys va matar el drac que assolava la vila amb l’ajuda d’una espasa de virtut, que 
suposadament li va entregar el mateix Sant Martí. Després de la presentació, la llista de 
persones que van voler que Pol Cunyat els signés el conte es va allargar durant gairebé 
dues hores. 

 
 
 
Centenars de persones visiten el nou local de Punt 7 ràdio  

Durant la tarda de Sant Jordi el nou equipament va rebre la visita de molts 
ciutadans i ciutadanes que volien conèixer les nove s instal·lacions situades al pati 
de Can Ramis 

Durant la tarda de Sant Jordi, centenars de persones van visitar els nous locals de 
l'emissora municipal Punt 7 ràdio a la planta baixa de Can Ramis amb entrada pel carrer 
Sant Josep. A més, molts d'ells, grans i petits, van fer de locutor i van felicitar l'emissora 
gravant un missatge, alguns una poesia escrita per a l'ocasió i d'altres una peça amb la 
flauta. 

El nou edifici de la ràdio té dues plantes, amb un total d'uns 300 metres quadrats. 
Disposa de dos estudis, una redacció i una sala per als col·laboradors. Amb 30 anys 
d'història, Punt 7 ràdio que emet les 24 hores del dia al 107.7 de la FM, s'ha convertit en 
l'emissora local més escoltada del Vallès Oriental segons l'informe 2010 del Baròmetre 
de la Comunicació i la Cultura. 
 

 
Presentació de la revista Suar Tinta! , de l'Escola d'Adults aquest divendres a les 
18.30 h 
 
Aquest divendres 29 d’abril a les 18.30 h tindrà lloc a Sax Sala la presentació del 21 
número de la revista Suar Tinta!, de l’Escola d’Adults. Durant l’acte, intervindran alguns 
alumnes que explicaran Històries d'aquí i d'allà.  
 
 

S’inicia el període de preinscripció a l’Escola bre ssol municipal i a les escoles 
bressol privades de Sant Celoni  



Del 2 al 13 de maig tindrà lloc el període de preinscripció a les escola bressol del 
municipi. Sant Celoni disposa de 3 escoles bressol autoritzades pel Departament 
d’Ensenyament : 

- Escola Bressol Municipal “El Blauet” 
- Escola Pascual 
- La Caseta del Bosc 

El procés de preinscripció es fa conjuntament amb totes les escoles bressol del municipi.  

Per tal de realitzar la preinscripció, s’haurà d’omplir un imprès que es pot obtenir a les 
pròpies escoles bressol, a la pàgina web de l’Ajuntament www.santceloni.cat o a la 
pàgina web del Departament d’Ensenyament www.gencat.cat/ensenyament . En el 
mateix imprès es pot demanar l’admissió a més d’un centre indicant l’ordre de 
preferència.  

Només es pot presentar una sol·licitud per infant, indicant l’ordre de preferència de 
cadascuna de les 3 escoles. Si es presenta més d’una sol·licitud, es perden tots els drets 
de prioritat i els punts que es puguin correspondre. La documentació s’ha de presentar al 
centre demanat en primer lloc. 

Per ser admès a l’Escola Bressol Municipal El Blauet, l’infant ha de tenir, com a mínim 16 
setmanes l’1 de setembre de 2011, és a dir, l’infant ha d’haver nascut abans del 12 de 
maig de 2011. Si aquest centre té vacants, pot admetre, durant el curs, infants a partir del 
moment que compleixin 16 setmanes. 

Calendari de preinscripció i matrícula 

El calendari detallat d’aquest procés és el següent: 

Calendari de preinscripció i matrícula.  

Escoles Bressol de Sant Celoni  

Curs 2011 -2012 
Fases Dates 
PREINSCRIPCIÓ: Presentació sol·licituds a les escoles bressol del 
municipi 

Del 2 al 13 de maig 

Publicació de les llistes amb el barem de l’Escola Bressol Municipal 
El Blauet 

20 de maig 

Sorteig públic a l’Escola Bressol Municipal El Blauet 24 de maig a les 9 
h. 

Publicació de les llistes baremades i ordenades segons sorteig de 
l’Escola Bressol Municipal El Blauet 

25 de maig 

Reclamacions de l’Escola Bressol Municipal El Blauet  (es lliuren a 
l’OME) 

Del 25 al 27 de maig 

Resolució reclamacions de l’Escola Bressol Municipal El Blauet 30 de maig 
Publicació de les llistes d’admesos  de totes les escoles bressol del 
municipi 

1 de juny 

Període de MATRICULACIÓ de totes les escoles bressol del 
municipi                                           

Del 6 al 10 de juny 

 
 
 



El PQPI-PTT ofereix una jornada de portes obertes d issabte 30 d’abril a les 12 h  
 
El  PQPI-PTT de Sant Celoni, Programa de Qualificació Professional Inicial modalitat Pla 
de transició al treball ubicat a Sax Sala organitza aquest dissabte 30 d’abril a les 12 h 
una jornada de portes obertes. Aquest programa 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. El PQPI-PTT ofereix formació professional en un ofici, formació pràctica en 
empresa i formació bàsica per desenvolupar-se en un lloc de treball i poder-se continuar 
formant. Aquesta formació permetrà al jove l’accés a treballar amb qualificació 
professional i/o estudiar en un cicle formatiu de grau mitjà i si es vol, més endavant, 
cursar en centres de formació d’adults el graduat en educació secundària. Els perfils 
professionals que ofereix són: auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic i auxiliar en 
muntatges d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas.  
 

1. Període de presentació de sol·licituds:  del 9 al 20 de maig, ambdós inclosos en 
el centre on es fa el programa. 

2. Xerrada informativa  per a joves i les seves famílies el divendres, 20 de maig a 
les 20:00h. Al finalitzar la xerrada es donaran dia i hora per entrevista. 

3. Entrevistes:  9 de maig al 14 de juny de 2011. És obligatòria l’assistència del  
jove i la seva família. 

4. Publicació de les relacions baremades: 10 de juny de 2011 
5. Període de reclamacions: 14,15 i 16 de juny de 2011    
6. Publicació de les relacions baremades definitives: 20 de juny de 2011          
7. Publicació de les relacions d’alumnat  admès : 8 de juliol de 2011 
8. Període de matrícula:  del 2 a 12 de setembre de 2011, ambdós inclosos 

 
Horari d’atenció: matins de 9.30  a 13.30 hores.  
 
Adreça: Sax Sala Centre de formació i ocupació del Baix Montseny (C/ Montserrat, 28) 
93 867 41 75 c/e:  a8960027@xtec.cat  
 
 
Aquest dissabte no us perdeu “Flirt!” amb Guillem A lbà i els Always Drinking 
Marching Band dins la programació A l’Ateneu 2011   
 
Aquest dissabte, a les 10 de la nit, a la Sala Petita del Teatre Ateneu, dins la 
programació estable de teatre, música i dansa A l’Ateneu 2011 es presentarà Flirt! 
En Marcel (Guillem Albà) es dóna l’última oportunitat per trobar el seu amor. Per fer-ho 
ens vol mostrar totes les seves aptituds i per això ha creat aquest show, per ensenyar-se 
i poder trobar així la seva companya, el seu amor, que amb tantes ganes ha estat 
buscant. I... qui ho sap, potser aquest dissabte, quan el coneguis... t’enamores d’ell... 
Flirt! És un espectacle amb un actor i sis músics, entre ells, Roger Bas, professor de 
bateria de l’Escola de Música del Centre Municipal d’Expressió. Flirt! és amor... és 
humor... és música...i molt més!! No us el perdeu! Val la pena! 
 
Les entrades es poden comprar a taquilla una hora abans de l’espectacle.  El preu 
d’entrada general és de 12 euros;  els majors de 65 anys, menors de 14 i joves entre 14 i 
30 anys amb Carnet Jove el preu és de 6 euros i és gratuït per als menors de 2 anys. 

 

De l’1 al 31 de maig, inscripcions a la Segona Fira  de Música Sound Celoni  al carrer 
prevista pel 9 de juliol  



La segona edició de la Fira de música al carrer organitzada per l’entitat Sound Celoni 
amb la col·laboració de l’Ajuntament prevista pel dissabte 9 de juliol obre el període 
d’inscripcions. De l’1 al 31 de maig tots els grups de música qui ho desitgin es poden 
apuntar al Centre Municipal d’Expressió (de dilluns a dijous de 5 a 8 de la tarda) o per 
correu electrònic a soundceloni@gmail.com. La Fira va veure la llum el 10 de juliol de 
2010 amb la participació d’una quinzena de grups amateurs que van tocar en diferents 
espais de la zona de vianants del centre. 

 
Ordre del dia Ple municipal - sessió ordinària 27 d ’abril a les 18.30 h  
 

I.- PART DISPOSITIVA 

 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió plenària del dia 24 de febrer de 2011. 

 
2. Sorteig de les persones que han de formar part de les meses electorals en les properes 

Eleccions Municipals convocades per al dia 22 de maig de 2011. 
 

3. Aprovació, si s’escau, d’una modificació dels Estatuts de la Fundació Acció Baix Montseny. 
 
4. Aprovació, si s’escau, del protocol de prevenció i atenció a la violència de gènere. 
 
5. Presa de coneixement de l’acord del Consell de Poble de la Batllòria en relació al nom de la 

placeta del costat de l’Església de la Batllòria. 
 
6. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança fiscal número 20, 

reguladora de les taxes del Centre de formació d’adults Baix Montseny – Sax Sala. 
 
7. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança fiscal número 24, 

reguladora de les taxes del Centre municipal d’expressió – Escola de música. 
 
8. Aprovació, si s’escau, de l’expedient per a la contractació de la gestió del Centre municipal 

d’expressió – Escola de música. 
 
9. Ratificació, si s’escau de la resolució de l’Alcaldia de 01-02-2011 d’aprovació del Pla de 

seguretat i salut de les obres de construcció dels nous dipòsits d’aigua potable de Can Sans. 
 
10. Aprovació, si s’escau, de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals 

de Riells i Viabrea i Sant Celoni. 
 
11. Ratificació, si s’escau, de la resolució de l’Alcaldia de 28-03-2011 d’aprovació del projecte 

bàsic de construcció d’un pavelló poliesportiu a la Batllòria. 
 
12. Aprovació, si s’escau, de la moció de col·laboració amb els Ajuntaments de Riells i Viabrea i 

Gualba per sol·licitar conjuntament a l’ADIF l’adequació del pas sota el ferrocarril i la línea 
d’alta velocitat d’accés a les urbanitzacions Royal Park, Can Plana i Junior Parc. 

 
13. Aprovació, si s’escau, de la proposta per completar l’acord plenari de cessió gratuïta d’una 

finca al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a destinar-la a la 
construcció d’una escola. 

    
14. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni al Conveni marc per a la 

implantació d’un model integrat d’atenció ciutadana en l’àmbit territorial de Catalunya. 
 
15. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança fiscal número 18 

reguladora de les taxes pels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i 



les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració 
responsable i pels controls posteriors a l’inici de l’activitat. 

 
16. Presa de coneixement de la liquidació del pressupost de la Corporació de 2010. 
 
17. Elecció, si s’escau, de les persones que han d’exercir les funcions de Jutge de Pau, titular i 

suplent, de Sant Celoni. 
 
18. Autorització, si s’escau, de la cessió del contracte de concessió demanial per a la construcció 

i explotació d’equipaments esportius al polígon industrial Nord-Est. 
 
19. Reconeixement, si s’escau, de la compatibilitat amb activitats del sector privat de diversos 

treballadors municipals. 
 

II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 

 
20. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i per la regidora de Seguretat Ciutadana 

en els mesos de febrer i març de 2011. 
 
21. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en els 

mesos de febrer i març de 2011. 
 
22. Precs i preguntes. 
 
 
 
 
AGENDA Consultar l’agenda de: http://www.santceloni .cat/agenda  


