
 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 23 de gener de 2014 
 

• L’alcalde de Sant Celoni suspèn de sou i feina a do s agents de la Policia 
local per una falta greu d’incompliment del deure d e reserva professional   
 

• Es presenta el material pedagògic “Vols conèixer Sa nt Celoni” en format 
digital destinat als alumnes de Primària 
 

• La recent creada Associació d’Empreses del Polígon d’Activitat 
Econòmica Molí de les Planes es reuneix avui amb la  resta d’empreses de 
l’àmbit 

 
• Tast de Llibres aquest divendres a les 20 h a la Sa la Bernat Martorell amb 

Blanca Busquets 
 

• Comença la 9a edició del cicle de cinema infantil e n català a Sant Celoni   
 

• Atenció personalitzada del Síndic de Greuges a Sant  Celoni el proper 
dimecres 29 de gener 
 
 

 
L’alcalde de Sant Celoni suspèn de sou i feina a do s agents de la Policia local 
per una falta greu d’incompliment del deure de rese rva professional   
 
L’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño, ha suspès cautelarment de sou i feina a dos 
agents de la Polia local per haver incomplert suposadament “el deure de reserva 
professional pel que fa als assumptes coneguts per raó de l’exercici de les funcions”  
tipificada com a falta greu per la llei 16/1991 de 10 de juliol de Policies Locals de 
Catalunya.  
 
Aquest incompliment seria d’especial gravetat tenint en compte que s’han fet públiques 
dades de caràcter personal referent a uns ciutadans. Les dades provenen d’un informe 
vinculat a la investigació interna oberta pel cap de la Policia Local per aclarir la 
desaparició d’un decomís de les dependències policials.  
 
Després que la setmana passada es conegués aquesta presumpta infracció, ahir 
dimecres l’alcalde Joan Castaño va iniciar un expedient disciplinari intern als dos 
agents per tal de determinar la certesa dels fets i, d’acord amb el que estableix la 
normativa, com a  mesura cautelar els ha suspès de sou i feina provisionalment durant 
un mes.  
 
L’alcalde ha argumentat la decisió afirmant que “pel bé de la mateixa Policia local 
ens cal aclarir quan abans millor els diversos teme s que planegen sobre el cos, i 
per això des de l’Ajuntament considerem imprescindi ble actuar amb la màxima 
diligència amb la voluntat de recuperar la normalit at que els agents necessiten 
per desenvolupar la seva tasca”.  
 
 



  

 

Es presenta el material pedagògic “Vols conèixer Sa nt Celoni” en format digital 
destinat als alumnes de Primària  

El Centre de Recursos Pedagògics ha presentat el material pedagògic “Vols conèixer 
Sant Celoni” al professorat de primària del municipi. L’elaboració d’aquest material 
actualitza en format digital el material pedagògic de coneixement de l’entorn de Sant 
Celoni per als alumnes de Primària i ha comptat amb la col·laboració de diferents 
mestres i tècnics de l’Ajuntament i del Centre de Recursos Pedagògics de Sant Celoni. 

“Vols conèixer Sant Celoni”, premiat com a bona pràctica d’experiència didàctica en el 
congrés espanyol de moodlemoot 2013, té com a objectiu oferir d’una forma 
engrescadora una activitat educativa  que treballa les competències bàsiques 
(comunicatives,metodològiques, personals i de conviure i habitar el món) d’una forma 
transversal i integradora.  

Els continguts es desenvolupen en tres fases: treball previ a l’aula, sortida pràctica a 
l’entorn amb activitats que els alumnes han de desenvolupar a partir de tablets i treball 
cooperatiu per grups. 

Segons  Manel de la Fuente, director del Centre de Recursos Pedagògics “ aquesta 
és una bona oportunitat per aprendre competencialme nt utilitzant les 
tecnologies per a l’aprenentatge i la comunicació”.  La presentació del material 
va tenir lloc la setmana passada a la Sala d’actes de la Rectoria Vella. 

 
 
La recent creada Associació d’Empreses del Polígon d’Activitat Econòmica Molí 
de les Planes es reuneix avui amb la resta d’empres es de l’àmbit  
 
L’Associació d’Empreses del Polígon d’Activitat Econòmica Molí de les Planes 
constituïda el passat desembre de 2013 per diversos empresaris del polígon amb el 
suport de l’Ajuntament de Sant Celoni, ha convocat per aquesta tarda una reunió amb 
la resta d’empreses que hi estan ubicades. La reunió tindrà lloc al restaurant Can 
Ferran, ubicat dins el polígon, a les 18.30 h. 
 
L’Associació es va constituir arrel de la realització i presentació pública del Pla de 
millora i dinamització del polígon industrial Molí de les Planes, elaborat per la Unió de 
Polígons Industrials de Catalunya, a iniciativa de l’Ajuntament i la Diputació de 
Barcelona. 
 
La nova Associació d’Empreses del Polígon d’Activitat Econòmica Molí de les Planes 
té com a finalitats bàsiques: 

- Impulsar la gestió, conservació i millora del polígon 
- Fomentar la promoció del polígon com a actiu estratègic territorial 
- Promoure l’adaptació als nous requeriments de competitivitat econòmica 

 
Aquest projecte permetrà no només solucionar mancances d’aquesta zona d’activitat 
econòmica (la més important pel que fa a concentració empresarial del municipi), sinó 
també dinamitzar-la, afavorint la competitivitat de les empreses que hi estan ubicades i 
fomentant l’atracció i instal·lació de noves activitats econòmiques. 
 
 
 



 
Tast de Llibres aquest divendres a les 20 h a la Sa la Bernat Martorell amb Blanca 
Busquets  
 
Aquest divendres, 24 de gener a les 8 h vespre a la Sala Bernat Martorell tindrà lloc la 
presentació del  del llibre La casa del silenci, amb l'autora, Blanca Busquets, i l'editora, 
Laura Álvarez. Aquest acte, organitzat per la  Biblioteca l’Escorxador i la llibreria 4 
Gats s’inscriu dins el cicle Tast de lletres.  

 

Comença la 9a edició del cicle de cinema infantil e n català a Sant Celoni   
 
El Cinema Infantil en Català (CINC) inicia, el dissabte 25 de gener, la 9a edició al 
cinema Ocine de Sant Celoni. La programació d’aquest nou cicle inclourà pel·lícules 
infantils de gran èxit. Les sessions es projectaran a les 16.15 h a les sales del cinema 
Ocine de Sant Celoni (ctra. Olzinelles, s/n, Altrium). El preu únic de l’entrada és de 
4,20  euros. Els organitzadors són el Departament de Cultura de la Generalitat i els 
Cinemes Ocine de Sant Celoni. 
 
El cicle començarà amb la projecció del film Turbo. L’1 de febrer, Epic. El món secret. 
El 8 de febrer, Doraemon i Nobita Holmes al misteriós Museu del Futur. El 15 de 
febrer, Frozen. El regne del gel.  22 de febrer, Pluja de mandonguilles 2.  
 
 
 
Atenció personalitzada del Síndic de Greuges a Sant  Celoni el proper dimecres 
29 de gener  
 
L’oficina del Síndic serà a Sant Celoni el dimecres 29 de gener. Membres de l’equip 
del Síndic atendran al Safareig, carrer Campins 24, a totes les persones que vulguin 
fer consultes o presentar queixes contra les administracions i les empreses que 
presten serveis d’interès general (llum, aigua, gas, etc.).  
 
Per demanar visita, prèviament cal concertar l'entrevista trucant al telèfon 900 124 124 
o enviant un missatge a l'adreça electrònica sindic@sindic.cat 
 
 


