
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 17 de gener 
 
 

• Sant Celoni posa en marxa la Policia de proximitat 

• L’Alcalde assisteix a una reunió de seguretat de le s empreses químiques 
de Sant Celoni   

• Nova trobada de l’alcalde i el regidor de Promoció Econòmica amb el 
teixit empresarial celoní 

• La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca del Baix M ontseny recull més 
d'un miler de signatures per demanar el canvi de la  llei hipotecària   

 

 
Sant Celoni posa en marxa la Policia de proximitat  

L’Ajuntament de Sant Celoni posa en marxa a partir de la setmana vinent la Policia de 
proximitat, anomenada també de barri o comunitària. L’objectiu, segons el regidor de 
Seguretat Ciutadana, Josep Capote, és “conèixer de primera mà els problemes 
dels ciutadans trepitjant el territori, prevenir co nflictes i i augmentar la sensació 
de seguretat”.  

Per tirar endavant aquest nou servei, la Policia local augmentarà la presència d’agents 
a peu pels carrers que estaran en contacte amb la ciutadania, amb les entitats, 
visitaran els diferents establiments comercials... per facilitar la comunicació i conèixer 
directament les seves demandes. Aquestes accions van encaminades a aconseguir 
una cobertura informativa, preventiva i assistencial de cara a anticipar situacions i 
poder actuar abans d’haver de resoldre els possibles conflictes.  Al mateix temps, els 
agents podran derivar aquelles queixes o suggeriments que no siguin del l’àmbit 
policial a l’àrea de l’Ajuntament corresponent.  

 
L’Alcalde assisteix a una reunió de seguretat de le s empreses químiques de Sant 
Celoni   
 
L’alcalde Joan Castaño va assistir ahir a  la trobada que les indústries químiques de 
Sant Celoni organitzen periòdicament  per tractar temes de seguretat i higiene en el 
treball, que en aquesta ocasió va tenir lloc a Oxiris Chemicals. Durant la trobada, les 
diferents empreses van exposició  i intercanviar experiències en l’àmbit de prevenció 
de riscos que bàsicament se centren en eradicar els accidents laborals lligats al 
funcionament ergonòmic, les dolències de tipus muscular i esquelètic dels treballadors.  
 
Per part de l’Ajuntament, l’Alcalde va informar de la recent creació de la Comissió 
municipal de Protecció civil per tal d’homologar els PAUs (plans d’autoprotecció), que 



ja està operativa i va respondre a diferents consultes de les empreses assistents sobre 
la Borsa de treball específica i especialitzada per al sector químic i farmacèutic que es  
va posar en marxa a Sax Sala l’octubre de 2012 i que actualment recluta professionals 
de diversos perfils dins el sector; del Pla de millora i dinamització del polígon Molí de 
les Planes que en els propers mesos es presentarà a totes les empreses del polígon 
per explicar-los les conclusions i el full de ruta a seguir per part de l’Ajuntament; l’estat 
de la construcció de la rotonda nord-est reclamada a la Generalitat de Catalunya, entre 
altres.  

 
Les empreses han sol·licitat la presència de l’Alcalde de forma anual a una d’aquestes 
reunions del Comitè Territorial de Sant Celoni per tal d’apropar més l’Administració 
Local al teixit productiu celoní i de la comarca.  

 
En aquest sentit, Joan Castaño considera molt important “la col·laboració públic-
privada en tot un seguit de projectes essencials pe r al territori i pel 
desenvolupament econòmic local”.   Per això, segons Joan Castaño, “l’Ajuntament 
seguirà realitzant les visites i trobades empresari als habituals amb el sector 
químic i farmacèutic de la comarca, així com la int erlocució diària de les 
empreses del sector amb el servei de Suport a l’Emp resa, ubicat a Sax Sala”.  
 
La Comissió Autònoma de Seguretat i Higiene en el Treball de les Indústries 
Químiques i Afins (COASHIB) de Sant Celoni està formada per les empreses 
següents: Oxiris Chemicals, Givaudan, Renolit Ibérica, Arkema Coatings Resins, 
Carburos Metálicos, Uquifa, Ranke Química, Inacsa, Hidrocolor (Llinars del Vallès) i 
Robama (Palafolls). 

 
 

Nova trobada de l’alcalde i el regidor de Promoció Econòmica amb el teixit 
empresarial celoní  

L’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño i el regidor de Promoció Econòmica, Jaume 
Tardy han visitat aquesta setmana el grup empresarial M’penta Serveis i Més dins les  
trobades periòdiques per conèixer de més a prop el teixit empresarial del municipi.  

Durant la visita han pogut conèixer de primera mà l’empresa Càtering Comfer, 
comprada recentment pel grup que es dedica a oferir serveis gastronòmics per a 
particulars, empreses, col·lectivitats i esdeveniments amb una mitjana de 36 mil menús 
mensuals i una plantilla estable de 84 persones.  

Segons el regidor de Promoció Econòmica, Jaume Tardy, aquestes visites 
s'emmarquen en la voluntat de l'Ajuntament "de col·laborar amb el sector 
empresarial per tal de fer tot el possible per afav orir les condicions perquè es 
creï riquesa i ocupació. Amb aquests contactes vole m crear sinèrgies, compartir 
impressions, escoltar demandes de les empreses...".  

Les empreses que vulguin concertar una visita amb l’Ajuntament, poden fer-ho al 
següent contacte: Sax Sala- Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny. 
Telèfon  93 867 41 75.  Extensió 1912 empresa@santceloni.cat 

 
 
La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca del Baix M ontseny recull més d'un miler 
de signatures per demanar el canvi de la llei hipot ecària   
 
La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca del Baix Montseny ha informat de la recollida 
a Sant Celoni de més de 1.000 signatures per la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per 
a la dació en pagament retroactiva, la paralització dels desnonaments i el lloguer 
social, promoguda per la Taula del Tercer Sector, CCOO, UGT, la Plataforma 



d’Afectats per les Hipoteques (PAH), la CONFAVC i l’Observatori DES.  Representants 
de la PAH de tot l'Estat faran l'entrega del més de mig milió de signatures recollides al 
Congrés el proper dia 24 de gener. 
 
Segons la Plataforma, “a banda de la dació en pagament --és a dir, que l'entrega del 
pis serveixi per cancel·lar la hipoteca--, la ILP posa èmfasi també en què aquesta 
mesura sigui retroactiva, que es paralitzin tots els desnonaments (tots, no només els 
casos que recull la restrictiva moratòria del govern i que les hipoteques cancel·lades es 
puguin convertir en lloguers socials.” 
 
A Sant Celoni, a banda del suport a la ILP, s’han fet també petits passos endavant 
“contra l'actual indefensió dels ciutadans davant els bancs.” En el darrer ple, 
l'Ajuntament va aprovar per unanimitat una moció en la que es suspenia de forma 
cautelar el cobrament de l'impost de plusvàlua en casos de dació en pagamant amb 
efecte retroactiu a aquelles plusvàlues pendents de liquidació.  
 
La PAH BAix Montseny, formada per afectats per la hipoteca i activistes pel dret a 
l'habitatge, es reuneix el segon i el quart divendres de mes a les set de la tarda a La 
Clau (carrer Alguersuari, 16). Les seves dades de contacte són les següents:  
 
Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i l'Habitatge 
pah.baixmontseny@gmail.com 
Twitter:  @PAHBaixMontseny  
Facebook: http://www.facebook.com/PahBaixMontseny 
 
 

 


