
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dimecres 31 d’octubre de 2012 
 

 
 

• L’Ajuntament signa 3 convenis de col·laboració amb les escoles bressol 
privades del municipi per garantir que tothom pugui  accedir a una plaça 
d’escola bressol 
 

• Aprovades inicialment les ordenances fiscals per al  2013. L’Ajuntament 
aposta per la congelació d’impostos i taxes  

 
• 11 projectes s’han presentat al Concurs Museu Urbà 2012. L’obra 

guanyadora es donarà a conèixer durant les Festes d e Sant Martí   
 

• Jazz vocal  aquest dissabte a l’Ateneu dins la programació Entr efestes 
 

• Sortida amb autocar al Palau de la Música Catalana:   reserva i pagaments 
a partir de dilluns 5 de novembre 
 

• Protecció Civil de la Generalitat explicarà als veï ns de Sant Celoni com 
rebre al telèfon mòbil alertes sobre situacions d'e mergència.  La sessió 
informativa serà dimarts 6 de novembre a les 7 de l a tarda a la Sala Bernat 
Martorell  
 

 
L’Ajuntament signa 3 convenis de col·laboració amb les escoles bressol 
privades del municipi per garantir que tothom pugui  accedir a una plaça d’escola 
bressol  
 
L’aposta per un model educatiu que tendeixi a l’excel·lència a totes les franges d’edat, 
començant als 0 anys, i a la millora de la cohesió social al municipi, ha portat a 
l’Ajuntament de Sant Celoni a fer un pas endavant i signar 3 convenis de col·laboració 
amb les escoles bressol privades per garantir que tothom pugui accedir a una plaça 
d’escola bressol. Els objectius d’aquests convenis són: 
 
Garantir l’equitat entre les famílies que escolarit zen el seu infant a l’escola 
bressol municipal i els que ho fan a les escoles br essol privades. L’Ajuntament 
hi destina 10 mil euros.  
L’ajut va destinat a les famílies que escolaritzen el seu infant a les 3 escoles bressol 
privades del municipi. L’import de l’ajut, que s’atorgarà per mensualitats de participació 
a l’escola bressol pels alumnes matriculats matí i tarda, depèn de la renda familiar 
efectiva de l’any 2011, prenent com a referència per al seu càlcul el doble de 
l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya. 
 
Cobrir les necessitats d’aquelles famílies que els manquen els recursos 
econòmics suficients per fer front a la quota de le s escoles bressol tant pública 
com privades. L’Ajuntament hi destina 12 mil euros.  



L’ajut va destinat a les famílies que escolaritzen el seu infant a qualsevol de les 
escoles bressol del municipi tant pública com privades, que tenen un renda familiar 
efectiva de l’any 2011 inferior a l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya. 
 
Garantir l’escolarització dels infants del municipi  amb necessitats educatives 
específiques. L’Ajuntament hi destina 5 mil euros.  
L’ajut va destinat a cobrir la quota de l’escolarització d’infants que per raons 
socioeconòmiques o socioculturals i familiars requereixin una atenció educativa 
específica . L’escolarització d’aquests infants es duu a terme per recomanació d’una 
comissió formada pels Serveis Socials Bàsics i el Centre de Detecció i Atenció Precoç 
del municipi. 
 
 
Segons la regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación “L’Ajuntament de 
Sant Celoni concep l’educació com la porta obligada  a la realització personal i al 
progrés col·lectiu, la clau de les oportunitats per  a superar les desigualtats i per 
a descobrir i aprofitar tots els talents de la soci etat. Aquesta aposta comença ja 
al primer cicle d’educació infantil quan un adequat  desenvolupament de les 
capacitats de l’infant és clau en relació amb el se u procés d’aprenentatge” . De la 
Encarnación afegeix que “això ha estat possible gràcies a mesures internes 
d’estalvi i priorització”.  
 
 
 
 
Aprovades inicialment les ordenances fiscals per al  2013 
L’Ajuntament aposta per la congelació d’impostos i taxes  

El Ple municipal va aprovar ahir inicialment amb els vots a favor del PSC i l’abstenció 
de la resta de grups municipals, les ordenances fiscals per al 2013. El text aprovat 
para especial atenció a la ciutadania, tenint molt present, segons va dir l’alcalde Joan 
Castaño, “que cal donar resposta a la creixent demanda soci al dels ciutadans i 
ciutadanes de Sant Celoni per cobrir les necessitat s bàsiques del dia a dia”.  

En aquest sentit, segons va explicar l’Alcalde “el nostre deure com a Administració 
és crear les eines per reactivar l’economia i crear  llocs de treball. I això ho hem 
de fer des de tots els vessants, i també en l’aprov ació de les ordenances 
fiscals”. L’Ajuntament ha de fer front a la disminució dels ingressos municipals, tant 
dels propis com de les altres administracions, afegit a l’endeutament de l’Ajuntament, 
que ha crescut un 50’7% en només tres anys (2007-2010), mentre les necessitats 
bàsiques per garantir la cohesió social s’incrementen.  

a) Congelació d’impostos i taxes  
Les ordenances fiscals per a l’any 2013 aprovades inicialment es basen en la 
congelació d’impostos i taxes per no gravar l’econo mia de la  ciutadania. En 
aquesta línia, es mantindran les bonificacions i les ajudes socials, calculades segons el 
nivell de renda i patrimoni dels ciutadans i ciutadanes i a més s’ampliaran algunes 
bonificacions  de cara a afavorir la dinamització comercial . 
 
Es manté la taxa de recollida d’escombreries i per tant, s’assumeix el possible 
increment del servei amb un esforç de racionalització i estalvi de la despesa 
municipal.  
 
El text contempla la modificació de la taxa per retirada de vehicles de la via pública, 
que disminueix per equiparar el cost de la retirada amb  els costos reals del nou 
contracte .  
 

b) Dinamització econòmica i cultural 



Amb l’objectiu de promoure les activitats i espectacles que contribueixin a la 
dinamització cultural i econòmica del municipi, se suprimeixen  les taxes 
dels espectacles públics i actuacions en directe  (procediments 7, 8, 14 i 15 de 
l’ordenança fiscal núm. 18).  
 
A més, se suprimeixen alguns fets imposables que no s’utilitzen i es bonifica  la 
participació en fires i altres esdeveniments  promoguts per l’Ajuntament 
(modificacions a les ordenances reguladores de les taxes per parades, casetes o altres 
instal·lacions de venda a la via pública).  
 

c) Fraccionament en el pagament  
Per facilitar el pagament d’impostos i taxes es manté el fraccionament automàtic en el 
pagament de l’IBI i de la taxa d’escombraries per aquells contribuents que tenen el 
rebut domiciliat, mesura que es va introduir l’any passat. Així mateix, les persones amb 
dificultats econòmiques poden sol·licitar el pagament mensual d’aquests dos tributs.  
 
 
 
11 projectes s’han presentat al Concurs Museu Urbà 2012 
L’obra guanyadora es donarà a conèixer per Festes d e Sant Martí  
 
Un total d’11 projectes s’han presentat a la primera edició del Concurs Museu Urbà 
2012. La majoria de projectes són escultòrics però també pictòrics, tots ells vinguts de 
diferents punts: el poble del Montseny, Sant Celoni, Barcelona, Sant Pere de 
Vilamajor, Les Franqueses del Vallès, Barcelona o Sant Boi del Llobregat.  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni ha convocat el Concurs Museu Urbà amb l’objectiu de 
seleccionar una obra artística per ser instal·lada a l’espai públic de Sant Celoni i La 
Batllòria, amb la intenció de continuar nodrint d’art els carrers del municipi. Segons es 
concretava a les bases, les dimensions i els materials són lliures i només cal que 
s'adeqüin a les característiques de l'emplaçament escollit. El cost total del materials 
per a la producció i instal·lació de l'obra, que seran assumits per l'Ajuntament no ha de 
superar els 12.000 € (IVA inclòs) i l'autor/a seleccionat com a guanyador/a rebrà un 
premi econòmic de 2.000 €. El període per presentar un projecte estava obert del 15 
d’octubre fins dimarts 30 d’octubre. 
  
Tots els treballs presentats s’exposaran del 9 al 25 de novembre a la sala 
d’exposicions de Can Ramis. El jurat, format per tres artistes del Baix Montseny (Hugo 
González, Carlos Colomo i Glòria auleda), dos tècnics de l’Ajuntament de Sant Celoni  
(Josep Ma Abril, tècnic de Cultura, i Jaume Coris, arquitecte municipal) i Sílvia Garcia, 
tècnica de Cultura, que actuarà com a secretària, es reunirà la setmana vinent per 
decidir quin és el projecte guanyador. Divendres, 9 de novembre, a les 7 de la tarda, 
coincidint amb l’obertura de l’exposició a Can Ramis, es farà públic el veredicte del 
jurat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jazz vocal  aquest dissabte a l’Ateneu dins la programació Entr efestes  
 
Dissabte, 3 de novembre, a les 8 del vespre, la Sala Petita de l’Ateneu acollirà el 
concert de Jazz vocal Va d’estàndards a càrrec de Jazz Dream: Guillem Caballé, 
teclat, guitarra i veu; Joana Fugaroles, viola i veu; Josep Ruíz, bateria i percussió. 
 



Jazz Dream, una formació creada a partir de l’unió de dos músics d’orígens musicals 
diferents, la Joana i en Guillem, i amb la recent incorporació d'en Josep, ofereix un 
tastet de música on a través d’estàndards de jazz i bossa nova volen apropar als 
espectadors als orígens, essències, història i curiositats dels diferents temes i 
compositors. 
 
 
ENTRADES  
 

• Públic general      5 € 
• Menors de 14 anys o majors de 65    3 € 
• Joves entre 14 i 29 anys amb Carnet Jove  3 €  
• Menors de 2 anys     gratuït 

 

 
 
 
Sortida amb autocar al Palau de la Música Catalana:   reserva i pagaments a partir 
de dilluns 5 de novembre  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni organitza de nou una sortida amb autocar a Barcelona, 
en aquesta ocasió serà al Palau de la Música Catalana, per poder gaudir en directe 
d’un dels seus concerts simfònics. 
 
Com ja es va fer a la programació A l’Ateneu 2012, amb la sortida al Teatre Nacional 
de Catalunya, a veure Agost de Tracy Letts, ara es torna a proposar anar a veure 
algun espectacle que, per les seves dimensions o característiques, tampoc no es pot 
oferir al Teatre Ateneu. En aquesta ocasió serà una sortida al Palau de la Música 
Catalana de Barcelona per poder gaudir en directe d’un dels seus concerts simfònics, 
serà exactament el Festival de valsos i danses, del proper dissabte, 22 de desembre, a 
les 7 de la tarda, a càrrec de l’Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Xavier Puig. 
 
El preu serà de 29 €, entrada i autocar inclosos, i es podrà anar a encarregar fent la 
reservar i pagament corresponent al Centre Municipal d’Expressió – Escola de Música 
(c. Sant Josep, 18), de dilluns 5 a dimecres 14 de novembre, de dilluns a dijous, de 10 
del matí a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. 
 

 
 

 
Protecció Civil de la Generalitat explicarà als veï ns de Sant Celoni com rebre al 
telèfon mòbil alertes sobre situacions d'emergència   
La sessió informativa serà dimarts 6 de novembre a les 7 de la tarda a la Sala 
Bernat Martorell  
 
Protecció Civil de la Generalitat (DGPC), juntament amb la Direcció General de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat, ha organitzat una 
sessió informativa a Sant Celoni per explicar a la població la prova pilot que es durà a 
terme el proper 22 de novembre  durant el simulacre d’activació de les sirenes de risc 
químic i que consistirà en l’enviament massiu de missatges de mòbil amb les diferents 
alertes que emetrà Protecció Civil de la Generalitat als veïns de la zona.  
  
La prova consistirà en l’enviament de missatges a través d’una tecnologia que 
s’anomena ‘Cellbroadcast’ i que consisteix en enviar missatges als telèfons que es 
troben en una zona geogràfica acotada per les diverses antenes de telefonia, sense 
necessitat de disposar del número de telèfon dels destinataris. Aquest sistema podria 
permetre avisar ràpidament d’una situació emergència als habitants d’una determinada 
zona del territori. 
  



Per poder rebre el missatge, el telèfon s’haurà d’haver configurat prèviament. Per 
aquest motiu es fan les xerrades prèvies amb els veïns de la zona (també es fan 
reunions similars amb indústries, Creu Roja, hospitals, treballadors municipals, etc.). 
  
La xerrada a la població es realitzarà dimarts 6 de novembre a les 19 h a la Sala 
Bernat Martorell de Can Ramis.  
  
Per aquesta prova, que es farà als municipis del Sector Químic de la Tordera (Sant 
Celoni, Riells i Viabrea i Gualba), únicament funcionaran els telèfons de les 
companyies Movistar i Vodafone. 
 


