
 

 
 
NOTA DE PREMSA   

 

Dimecres, 30 de maig 
 

• Entren en vigor les noves taxes de zona blava per m illorar la mobilitat. La 
primera mitja hora d’estacionament redueix el preu i costarà 10 cèntims. 
Més aparcament a 3 minuts del centre 

 
• Els jardins de la Rectoria Vella acolliran aquest d issabte al vespre el 4rt 

Festival de les Veus. Els dissabtes actius continua ran amb ludoteca per a 
nens de 0 a 3 anys, inflable, taller de petits pint ors i circuit vial i d’habilitats 
a la plaça de la Vila  

• Inici de la campanya de vigilància i prevenció d’in cendis  
 

• Inici de les preinscripcions a l’Escola d’Adults pe l curs 2012/2013. Entre les 
novetats destaca que es podrà obtenir el títol de G raduat en ESO per a 
persones adultes a Sax Sala 
 

• Sax Sala organitza una jornada d'Iniciació a l'Expo rtació 
 

• L’Ajuntament se suma aquest diumenge a la Festa de l’esport amb portes 
obertes de 9 a 2 al Sot de les Granotes i jocs lúdi cs a la piscina per a tota la 
família 
 

• Una cinquantena de persones a la Sortida Cultural a  Igualada i Capellades 
dedicada als oficis antics. Fins el 6 de juny, insc ripcions obertes per la 
propera al Mnac seguint les passes de Bernat Martor ell 
 

• El 8 de juny, xerrada i  homenatge als deportats sa ntcelonins i exposició 
d’imatges del viatge al camp de concentració de Mau thausen 
 

• L’exposició “Tabac i falsos mites” es podrà visitar  al CAP de Sant Celoni del 
4 al 8 de juny  
 

• Els alumnes del Cor de Maria aconsegueixen diferent s premis  
 

• 9 i 10 de juny, una vintena d’actors i actrius de R ebrot Teatre presenten 
Primera Plana a l’Ateneu . Venda d’entrades anticipades a la Ferreteria Gurri  
 

• Sessió ordinària Ple municipal dijous 31 de maig. O rdre del dia  

 

Entren en vigor les noves taxes de zona blava per m illorar la mobilitat  
La primera mitja hora d’estacionament redueix el pr eu i costarà 10 cèntims 
 
A partir de l’1 de juny els primers 30 minuts de la zona blava de Sant Celoni tindran un 
preu simbòlic de 10 cèntims. D’aquesta manera es vol afavorir la rotació dels vehicles i 
estimular així el dinamisme comercial del centre del municipi. La mesura es va aprovar al  



Ple del passat dia 2 d’abril de 2012, amb l’aprovació inicial d’una modificació de 
l’Ordenança fiscal número 13, reguladora de la taxa per l'estacionament de vehicles de 
tracció mecànica en les vies públiques municipals (zona blava).  
 
Les noves taxes  pretenen incentivar els estacionaments de curta durada abaixant el 
preu dels estacionaments  curts i penalitzant el de més llarga durada amb l’objectiu 
d’incrementar la rotació dels vehicles estacionats.  
  
 Taxes 

anteriors 
Noves taxes 

(a partir 1-06-12) 
 

    
30 minuts 0,30 € 0,10 € (tarifa mínima) 
60 minuts 1,00 € 0,85 €  
90 minuts 2,00 € 2,35 €  

Tiquet d’anul·lació  
de denúncia 

 
5,00 € 

 
6,00 € 

 
 

 
D’acord amb la taula anterior, la taxa pels primers 30 d’estacionament serà de 10 
cèntims (tarifa mínima). El preu per minut de la segona mitja hora serà de 2,5  
cèntims/minut, i el de la tercera mitja hora de 5 cèntims/minut. El temps màxim 
d’estacionament segueix sent d’una hora i mitja. 
 
L’import del tiquet d’anul·lació dels efectes de la denúncia augmenta un euro. Aquest 
només té validesa si es treu dintre dels primers 60 minuts, a comptar des de l’hora que 
el vehicle ha estat denunciat.  
 
Actualment al nucli urbà de Sant Celoni hi ha un total de 194 places de zona blava, 
concentrades a la zona centre. L’horari de funcionament de la zona blava és de dilluns a 
divendres feiners de 9 a 13.30 i de 16 a 20 i dissabtes feiners de 9 a 13.30 h.  
 
Més aparcament a 3 minuts del centre  
En aquest esforç per millorar l’aparcament, la mobilitat i la dinamització comercial, el mes 
de març, es va estrenar el nou aparcament als antics terrenys de La Forestal amb 
capacitat per a 193 vehicles. L’aparcament es troba en un emplaçament estratègic per la 
seva proximitat al centre urbà –a 3 minuts caminant a la plaça de la Vila i a 2 minuts de 
l’estació de Renfe-  i a tocar de la C35. L’augment d’usuaris d’aquest aparcament 
permetrà baixar la pressió d’estacionament en el centre del municipi i la zona de 
l’estació, especialment pels vehicles que venen de fora.  
 
 
 
Els jardins de la Rectoria Vella acolliran aquest d issabte al vespre el 4rt Festival de 
les Veus  
Continuen els dissabtes actius amb ludoteca per a n ens de 0 a 3 anys, inflable, 
taller de petits pintors i circuit vial i d’habilit ats a la plaça de la Vila  
 
El 4t Festival de les Veus  liderat per Paca Rodrigo i el Centre Artístic de la Veu Intuït, 
oferirà aquest dissabte 2 de juny a partir de les 9 del vespre als jardins de la Rectoria 
Vella, un repertori musical multiètnic d’actuacions vocalistes, seguint la seva línia de 
defensa de l’art i la cultura com a elements necessaris per a l’evolució i la creativitat, tot 
volent afavorir la comunicació popular.  
 
Enguany es podrà gaudir dels següents grups: 

ACTEA , una coral formada per divuit dones dirigides per Carles J. Comalada, que 
canten en xinès cançons de música popular i tradicional xinesa 
TODORKA,  un quartet de veus femenines que interpreten cançons tradicionals 
dels Balcans, amb cants harmònics característics d’aquest estil musical 



MÛ & SASHA , són dos músics per qui la música reflecteix l’expressió global, Mû 
Mbana és nascut a Guinea i Sasha a Rússia, el duo aporta una mescla de 
gèneres sense prescindir de les seves arrels. 
 

Per esperar al vespre, l’Ajuntament organitza de 6 a 2/4 de 9 a la plaça de la Vila, 
ludoteca per a nens de 0 a 3 anys, inflable, taller de petits pintors i circuit vial i 
d’habilitats.  

 

Inici de la campanya de vigilància i prevenció d’in cendis  

El proper divendres, dia 1 de juny es posarà en marxa el dispositiu que en el Parc del 
Montnegre i el Corredor es desplega cada any amb l'objectiu d'incrementar la vigilància i 
la presència en el territori durant el període de major perill d’incendis forestals. Per a la 
campanya actual es disposarà dels mateixos recursos humans i materials que a l'any 
2011: 4 torres de guaita (amb 8 guaites per a cobrir els torns), 3 vehicles tipus pick-up 
amb kit d’intervenció immediata (amb 3 vigilants per cada vehicle), 2 coordinadors i 2 
operadors de comunicacions. Aquest dispositiu mobilitzarà un total de 21 persones, que 
s'afegeixen als efectius habituals del parc, i restarà operatiu fins el 12 de setembre. 

Precisament el 21 de maig es va fer a l’Ajuntament de Sant Celoni la sessió anual de 
revisió i actualització del Pla d’actuació municipa l PAM per incendis forestals  amb 
la participació de la Diputació de Barcelona, del mateix Ajuntament, representants de 
l’Associació de Defensa Forestal i de la secció local de Creu Roja. El Pla és un 
instrument que, davant l’eventualitat de risc d’incendi, permet actuar de manera 
organitzada seguint uns criteris establerts. 

A més, aquests darrers dies, l’Ajuntament ha enviat un escrit recordatori del Pl a 
d’evacuació a les 4 urbanitzacions del municipi amb un tríptic sobre autoprotecció i 
un full per evacuacions especials pensat per persones malaltes, discapacitades o que no 
disposen de vehicle. A la carta també se’ls recorda que en cas d’haver perdut el plànol i 
la guia que se’ls va donar quan es va fer el Pla d’evacuació, poden demanar-ne una a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana.  
  
 
Inici de les preinscripcions a l’Escola d’Adults pe l curs 2012/2013  
Entre les novetats destaca que es podrà obtenir el títol de Graduat en ESO per a 
persones adultes a Sax Sala 
 
 
PREINSCRIPCIÓ (alumnat nou) :  de l’11 al 27 de juny 
De l’11 al 15 de juny  cal sol·licitar l’entrevista d’orientació formativa (per telèfon, c/e o 
personalment).  
 
Del 18 al 27 de juny : formalitzar la preinscripció (es requereix fer l’entrevista d’orientació 
formativa i/o prova de nivell). 
 
MATRÍCULA :   
Alumnat actual: del 4 al 14 de juny 
Alumnat nou: 
Preinscrits amb plaça: del 12 al 25 de juliol 
Preinscrits sense plaça o no preinscrits: del 3 al 7 de setembre 
 
 
 

 



Oferta formativa curs 2012/2012  

ENSENYAMENTS 
INICIALS 

 

Aprendre a llegir i escriure nivell 1 
Aprendre a llegir i escriure nivel 2 
Perfeccionar la lectura i l’escriptura 
Certificat 
Perfeccionar les competències bàsiques 

 
ACCÉS AL 
SISTEMA 
REGLAT 

 
 
 

Graduat en educació secundària obligatòria (Avaluació 
continuada) NOU! 
Formació per a la prova d’accés a cicles formatius de 
grau mitjà 
Formació per a la prova d’accés a cicles formatius de 
grau superior  
Preparació per  a la prova d’accés a la universitat per a 
majors de 25 anys  

TECNOLOGIES 
DE LA 
INFORMACIÓ I 
DE LA 
COMUNICACIÓ 

Alfabetització digital nivell 1 

Alfabetització digital nivell 2 

  IDIOMES 
 

Alemany inicial  NOU! 
Anglès inicial (Starter) 
Anglès elemental (Elementary) 
Anglès  preintermig (Pre-intermediate)  
Anglès PET (Preliminary English Test) 
Anglès First Certificate 

  
 
A Sax Sala es podrà obtenir el títol de Graduat en ESO per a persones adultes 
 
El proper curs 2012-2013 l’Escola d’Adults oferirà el Graduat en educació secundària 
obligatòria amb avaluació continuada en el mateix centre. Fins ara, es feia un curs de 
preparació per examinar-se a les proves lliures que convoca el Departament 
d’Ensenyament. Les persones interessades hauran de fer una entrevista inicial per 
establir el seu itinerari formatiu d’acord amb els seus interessos i capacitats. Es podran 
convalidar àmbits i mòduls per ensenyaments cursats i superats en altres estudis 
anteriors (ESO, FP, BUP, PQPI-PTT i altres) o bé acreditar-los amb una prova de nivell. 
 
El  Graduat en ESO per a persones adultes s’organitza de manera modular en tres 
àmbits (àmbit de la comunicació, àmbit cientificotecnològic i àmbit social), que 
corresponen a trenta-quatre mòduls distribuits en dos nivells o cursos. Cada mòdul és 
una unitat temàtica que es desenvolupa en trenta-cinc hores de treball  i té una durada 
trimestral. Abans de l’inici de cada trimestre, s’obrirà un període de matrícula de manera 
que cada persona podrà adequar el pla d’estudis segons el seu ritme d’aprenentatge i la 
seva disponibilitat. Un cop superats els mòduls corresponents del tres àmbits, s’obtindrà 
el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria.  
 
Per accedir a aquests ensenyaments les persones han de tenir 18 anys o bé complir-los 
durant l’any natural en què inicien la formació. En determinats casos, també poden 
accedir persones que hagin complert com a mínim 16 anys l’any natural en què inicien la 
formació. 
  
PER A MÉS INFORMACIÓ: Sax Sala C/ Montserrat, 28 Tel. 93 867 41 75 
cfadults@santceloni.cat  www.santceloni.cat 
 
  



 
 
 
Sax Sala organitza una jornada d'Iniciació a l'Expo rtació  

L'Ajuntament de Sant Celoni, en col·laboració amb l'Associació d'Emprenedors del Baix 
Montseny i ACC1Ó de la Generalitat de Catalunya, va organitzar el 29 de maig una 
Jornada d'Iniciació a l'Exportació per a les empreses del Baix Montseny que s'estiguin 
plantejar ampliar la seva àrea d'acció a mercats internacionals. 

Durant tot el matí, els experts d'ACC1Ó van explicar a les empreses participants les 
eines necessàries per garantir l'èxit d'aquesta missió i els van ajudar a configurar un full 
de ruta personalitzat per iniciar el procés d'internacionalització amb eines per estudiar els 
mercats de destí i decidir els canals a utilitzar. 
 

L’Ajuntament se suma aquest diumenge a la Festa de l’esport amb portes obertes 
de 9 a 2 al Sot de les Granotes i jocs lúdics a la piscina per a tota la família  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni s’ha adherit a la Festa de l’esport que organitza la Diputació 
de Barcelona aquest cap de setmana arreu de la província i aquest diumenge al Centre 
Municipal d’Esports Sot de les Granotes s’oferirà jornada de portes obertes de 9 a 14h i 
jocs lúdics a la piscina per a tota la família de 10 a 13h. 
 
La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d'Esports, organitza un 
any més la Festa de l’esport que arriba a la seva onzena edició per tal de dinamitzar 
l'activitat esportiva al territori. 
 
 
Una cinquantena de persones a la Sortida Cultural a  Igualada i Capellades 
dedicada als oficis antics  
Fins el 6 de juny, inscripcions obertes per la prop era al Mnac seguint les passes de 
Bernat Martorell  
 
La sortida cultural organitzada per l’Ajuntament del passat dissabte dia 26 va mostrar a la 
cinquantena de persones participants com feien la seva feina els antics adobers, 
traginers i paperers. Al matí es va visitar l'adoberia de Cal Granotes , a Igualada, on es 
va poder conèixer el procés artesanal per adobar les pells de vaca, bou, brau... 
destinades bàsicament a la confecció de soles de sabata, corretges i guarniments de 
cavalleries. Cal Granotes és una antiga adoberia del segle XVIII. Al Museu de la Pell  
d'Igualada es va poder observar la mecanització del procés artesanal de l'adob de pells 
que es va dur a terme des dels inicis del segle XX a moltes fàbriques igualadines i 
multitud d'objectes confeccionats amb pell, des de l'època prehistòrica fins als nostres 
dies. 

El Museu del Traginer  d'Igualada és una fundació privada que recull la col·lecció 
d'Antoni Ros. A la planta baixa del museu s'hi apleguen eines i reproduccions dels tallers 
d'oficis vinculats a la feina del traginer, que es dedicava al transport amb carros, abans 
de l'aparició de l'automòbil. Hi ha espais dedicats al ferrer, que posava les ferradures als 
cavalls; al carreter, que construïa els carros; al veterinari... A les plantes superiors 
destaquen una gran varietat de carros, tartanes i altres carruatges (transport de 
persones, transport de la carn, carros funeraris...), a més de guarniments dels cavalls, 
entre els quals sobresurten els que s'utilitzen per la festa dels Tres Tombs. 

La sortida va acabar al Museu Molí Paperer  de Capellades, un edifici del segle XIX on 
es pot seguir tot el procés de transformació de la roba de rebuig en pasta per a la 
confecció de fulls artesanals de paper. La maquinària del molí funcionava gràcies a 
l'aigua de la bassa que hi ha al costat, procedent d'una font natural. A més del procés 



d'elaboració del paper, al museu també s'explica la història del paper des dels seus 
orígens i la relació del paper amb la impremta.   

La propera Sortida Cultural serà el dissabte 16 de juny. En aquesta sortida, seguint 
les petjades del pintor gòtic celoní Bernat Martore ll, es visitarà l'exposició 
Catalunya 1400. el Gòtic Internacional  al MNAC, i les col·leccions d'art romànic i 
gòtic d'aquest important museu barceloní. Inscripci ons obertes  fins el 6 de juny a 
la Rectoria Vella. Telèfon 93 864 12 13. 

 
 
 

 
El 8 de juny, xerrada i  homenatge als deportats sa ntcelonins i exposició d’imatges 
del viatge al camp de concentració de Mauthausen  
 
Entre els diferents actes previstos després del viatge realitzat el mes de maig per cinc 
joves de l’Institut Baix Montseny i la professora Fina Ferrando al camp de concentració 
de Mauthausen, hi ha sobretot fer difusió del que han vist, viscut i après. En aquest 
sentit, a més de diferents xerrades als centres escolars, el 8 de juny  a les 7 del vespre  
hi haurà una xerrada  “ La deportació republicana als camps nazi s “   a càrrec de 
Juan M. Calvo Gascón de l'Amical de Mauthausen  i homenatge als cinc deportats 
santcelonins  a càrrec dels alumnes participants al viatge, a la Sala  Bernat Martorell. A 
continuació, inauguració de l'exposició de fotos del viatge al passadís de Can Ramis. 
L'exposició durarà del dia 8 al 17 de juny, ambdòs inclosos. 

L'Institut Baix Montseny de Sant Celoni  col·labora des de fa molts anys amb l'Amical  de 
Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme, i aquest curs va ser 
escollit per fer el viatge anual a Mauthausen.  

Els joves són Pol Albanell, Carles Àngel, Alba Berruezo, Laia Oms i Andrea Peña. 

 
L’exposició “Tabac i falsos mites” es podrà visitar  al CAP de Sant Celoni del 4 al 8 
de juny  
 
L’exposició itinerant “Tabac i falsos mites”  de l’aecc  Catalunya contra el Càncer de 
Barcelona estarà exposada, des del dilluns 4 de juny fins el divendres 8 de juny, al 
Centre d’Atenció Primària de Sant Celoni, ubicat al carrer Diputació, número 30, de les 8 
del matí a les 8 del vespre. 
 
L’exposició té per objectiu explicar quins són els falsos mites del tabac i els efectes 
positius que té deixar de fumar. Des de la Comissió de Tabac de l’aecc  Catalunya contra 
el Càncer s’està preparant un estudi per valorar l’impacte de l’exposició.  
 
L’exposició itinerant “Tabac i falsos mites”  ha estat elaborada per l’aecc Catalunya 
contra el Càncer de Barcelona amb la col·laboració del Servei de Medicina Preventiva de 
l’Hospital Universitari de Bellvitge i la Subdirecció de Salut Pública de la Generalitat de 
Catalunya. L’exposició consisteix en 5 plotters d’1 metre d’amplada i 1,70 metres 
d’alçada amb imatges i informació sobre el tabac. Concretament tracta els subtemes 
següents: quins són els seus mites, la seva addicció bioquímica, per què era necessari 
regular el consum del tabac en espais tancats, com deixar de fumar, les raons per fer-ho 
i quins efectes positius aporta. 
 

 Premis pels alumnes del Cor de Maria  

Alumnes del Col·legi de Maria han aconseguit diferents premis aquest mes de maig. El 
grup Happies de 6è de Primària ha aconseguit el segon premi del concurs Consumópolis 



a nivell autonòmic que té per objectiu sensibilitzar els nois i noies sobre la importància de 
consumir de forma responsable.  

La classe de 6è de Primària també ha estat guanyadora en el concurs de contes 
il·lustrats “Històries del canvi climàtic” amb el conte elaborat i il·lustrat pels mateixos 
alumnes “Un ensurt d’última hora”. La jornada de lliurement de premis serà el 16 de juny 
a La Pedrera a Barcelona. 

D’altra banda, Júlia Dubois i Mireia Aymar han obtingut el primer i tercer premi, 
respectivament, en el IX Concurs de Narracions Solidàries de Mans Unides. 

Felicitats a tothom! 

 
9 i 10 de juny, una vintena d’actors i actrius de R ebrot Teatre presenten Primera 
Plana a l’Ateneu  
Venda d’entrades anticipades a la Ferreteria Gurri 
 
Després de l'èxit obtingut l'any passat amb "The Full Monty", Rebrot Teatre presenta una 
de les comèdies dramàtiques més famoses "Primera Plana", escrita per Ben Hecht i 
Charles MacArthur i estrenada a Nova York l'any 1928. Una vintena d’actors i actrius 
sota la direcció artística de Maria Marsol interpretaran aquesta comèdia divendres 9 i 
dissabte 10 de juny al Teatre Municipal Ateneu de Sant Celoni.  
 
Primera Plana apareix com una obra que encadena la millor comèdia d’embolic i de la 
més aguda de les sàtires cap el poder de la premsa i la política i com a rerefons, no gens 
inestimable, el valor de la vida humana. L'obra  s'articula amb dues trames argumentals 
ben diferents però perfectament integrades: la trama políticojurídica  centrada amb la 
temptativa de fuga d'Earl Williams i la trama personal del reporter Hildy Johonson.  
 
Rebrot Teatre, és un grup de teatre amateur de Sant Celoni, fundat l'any 1980 amb més 
de 80 posades en escena d'autors clàssics i contemporanis, còmedies i drames i amb 
més de 100 representacions. 
  
Venda d'entrades  anticipades a: Ferreteria Gurri C/ Major, 120 (plaça de l’Església)  
O bé a les taquilles del Teatre 30 minuts abans de l'inici de la funció. Comprant les 
entrades anticipades, s’obtindrà un 2x1.  Punt7 Ràdio Sant Celoni sortejarà 5 entrades 
dobles.  Preu de l’entrada: 8 euros. 
   
  
Sessió ordinària Ple municipal dijous 31 de maig  
 
Ordre del dia  
 

I.- PART DISPOSITIVA 

 
1. Ratificació, si s’escau, de la resolució de l’Alcaldia de 16.04.2012, de correcció d’una errada 

material en la modificació del contracte per a la gestió dels serveis de recollida i transport de 
residus i neteja viària. 

 
2. Ratificació, si s’escau, de la resolució de l’Alcaldia de 14.05.2012, de modificació dels preus 

de conservació de comptadors i conservació de boques d’incendi del servei de 
subministrament d’aigua potable. 

 
3. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la composició del Consell de Poble de la Batllòria, 

amb la incorporació d’un nou membre. 
 



4. Aprovació, si s’escau, del conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la cessió 
temporal d’un habitatge a favor de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 

5. Aprovació inicial, si s’escau, de les Normes d’organització i funcionament de l’Escola bressol 
municipal. 
 

6. Donar compte al Ple municipal de l’informe emès per l’interventor accidental sobre la  
morositat de l’Ajuntament de Sant Celoni en el primer trimestre de 2012. 

 
7. Aprovació inicial, si s’escau, de la segona modificació de crèdit del pressupost de la 

Corporació per a 2012. 
 
8. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de les Ordenances fiscals per a 

l’exempció, bonificació o reducció d’impostos, taxes i tarifes, en les activitats desenvolupades 
per les entitats del municipi. 

 
9. Aprovació, si s’escau, del conveni amb el Consell Català de l’Esport per al finançament de les 

obres de construcció d’un pavelló poliesportiu a la Batllòria. 
 
10. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni a la “Declaració de Vic pel 

compromís local envers Rio+20: cap al bon govern ambiental i l’economia verda” promoguda 
per la Xarxa de Pobles i Ciutats cap a la sostenibilitat. 
 

11. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni a l’Associació de Municipis 
per la Independència. 

 
12. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació puntual del Pla general municipal 

d’ordenació per a l’adequació a la Directiva de Serveis del Mercat Interior 2006/123/CE i 
simplificació normativa. 
 

13. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA per instar a la 
Generalitat de Catalunya a evitar una externalització dels serveis que fins ara ofereix 
l’empresa pública Aigües Ter Llobregat. 

 
14. Aprovació, si s’escau, de la moció conjunta presentada pels grups municipals d’ICV-EUiA i la 

CUP per demanar responsabilitats a l’empresa ENAGAS i al Ministerio d’Indústria per la 
construcció del gasoducte Martorell-Figueres. 

 
15. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenten els grups municipals del PSC i d’ICV-EUiA-

E per donar suport a la iniciativa legislativa popular per a la regulació de la dació en 
pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social. 

 
16. Moció que presenten els grups municipals del PSC i d’ICV-EUiA-E en defensa dels afectats 

per la contractació de “participacions preferents” emeses per diverses entitats financeres. 
 

II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 

 
17. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i pel regidor de Seguretat Ciutadana en 

els mesos de març i abril de 2012. 
 
18. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en els 

mesos de març i abril de 2012. 
 
19. Precs i preguntes.  
 
 
 


