
 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 27 de març de 2014 
 
 
 

• Comença la fase final de les obres d’urbanització d el carrer Major, entre el 
carrer Sant Martí i el carrer Major de Dalt. A part ir de dilluns 31 de març, 
carrer Sant Martí tallat a l’alçada del carrer Balm es 

 
• L'alcalde Joan Castaño recull el distintiu de quali tat SICTED per l’Oficina 

de Turisme. El certificat acredita que el servei of ereix un nivell de qualitat 
i millora continuada  

 
• Sax Sala obté la certificació ISO 9001 de qualitat en Formació ocupacional 

 
• 4 alumnes de l’Institut Baix Montseny es preparen p er viatjar a 

Mauthausen als actes de commemoració de l’alliberam ent del camp. 
Durant el viatge, es posarà una placa en memòria de ls celonins que hi van 
patir i morir, tal com es va acordar a les I Jornad es de la Memòria 
Històrica 
 

• Joves del Pla de Transició al Treball de Sant Celon i (PQPI-PTT) fan 
pràctiques al supermercat Esclat  
 

• La Biblioteca l’Escorxador presenta noves propostes  lligades als viatges: 
Biblionauta i RodaMonts 

 
• La Fundació Acció Baix Montseny obre una  parada a 4 mercats ambulants 

de venda d’andròmines i roba de segona mà. Dimecres  vinent estrenarà 
parada al mercat setmanal de Sant Celoni  

 
• Ordre del dia sessió ordinària del Ple municipal. D ijous 27 de març de 

2014, a les 21 h a la Sala de plens de l’Ajuntament  de Sant Celoni   
 
 
 
 
 
Comença la fase final de les obres d’urbanització d el carrer Major, entre el carrer 
Sant Martí i el carrer Major de Dalt  
 
A partir de dilluns 31 de març, carrer Sant Martí t allat a l’alçada del carrer Balmes 
 
Les obres d’urbanització del carrer Major ja estan arribant a la darrera fase. En 
aquesta etapa, que té una durada prevista de 10 dies, l’actuació afectarà de forma 
directa la mobilitat, si bé s’intentarà en tot moment garantir el pas de vianants i sempre 
que sigui possible, el pas de vehicles. 
 



A partir de dilluns 31 de març, les obres obligaran a tallar el carrer Sant Martí, a 
l’alçada de carrer Balmes i s’invertirà de sentit el tram del carrer Balmes comprès entre 
Sant Martí i Germà Emilià. A l’entrada de Sant Celoni pel carrer Doctor Trueta ja s’ha 
col·locat una pancarta informativa avisant de les obres i se senyalitzaran itineraris 
alternatius.  
 
Recordem que l'objectiu d’aquestes obres és donar continuïtat al recorregut dels 
vianants des del carrer Major fins al carrer Major de Dalt, mitjançant una plataforma 
continua i millorar de forma substancial l'eix comercial central del municipi.  
 
Per a qualsevol dubte, podeu cal adreçar-se a l’Àrea de Territori (Edifici Bruc, c/Bruc 
26, Tel. 93 864 12 15) de 8 a 14 h o bé mitjançant correu electrònic a 
espai.public@santceloni.cat.  
 
 
 
L'alcalde Joan Castaño recull el distintiu de quali tat SICTED per l’Oficina de 
Turisme  

El certificat acredita que el servei ofereix un niv ell de qualitat i millora 
continuada  

L'alcalde Joan Castaño va recollir dilluns 24 de març,  de mans del diputat delegat de 
turisme de la Diputació de Barcelona, Ramon Riera i del president del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, José Orive, el distintiu de qualitat del Sistema Integral de 
Qualitat Turística en Destinacions (SICTED) per l’Oficina de Turisme de Sant Celoni. 

Al Vallès Oriental, 43 establiments han aconseguit aquest distintiu de qualitat. A Sant 
Celoni, l’empresa Daema Aventura i l’Oficina de Turisme han estat les primeres en 
aconseguir-lo. 

El certificat té una validesa de dos anys, si bé s'ha d'actualitzar anualment, i acredita 
que les destinacions i/o empreses que en disposen ofereixen un nivell de qualitat i 
millora continuada equiparable; treballen per incrementar constantment l'índex de 
satisfacció i de fidelitat de qui fa turisme i s'impliquen amb compromís ferm, en el 
desenvolupament turístic. 
 
 
Sax Sala obté la certificació ISO 9001 de qualitat en Formació ocupacional  
 
La formació ocupacional del Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny, Sax 
Sala, ha assolit -per primera vegada en un servei de l’Ajuntament de Sant Celoni-, la 
certificació ISO 9001 de qualitat. Aquest fet implica el reconeixement independent 
d’uns nivells de qualitat constatables però, sobretot, el compromís de vetllar per a la 
millora continuada. Es fa així un pas més en la voluntat d’oferir millors prestacions a la 
ciutadania, especialment en matèries sensibles com ara la formació. 
 

 

4 alumnes de l’Institut Baix Montseny es preparen p er viatjar a Mauthausen als 
actes de commemoració de l’alliberament del camp  

Durant el viatge, es posarà una placa en memòria de ls celonins que hi van patir i 
morir, tal com es va acordar a les I Jornades de la  Memòria Històrica 

4 alumnes de 1r de Batxillerat de l'Institut Baix Montseny, acompanyats per Fina 
Ferrando, viatjaran el mes de maig al camp de concentració nazi, quan es reuneixen 
les delegacions de l’Amical Mauthausen de tots els països i col·lectius que van patir i 
morir als camps, per commemorar  l'alliberament del camp.  El viatge tindrà una 
càrrega simbòlica especial perquè es posarà una placa en memòria dels celonins que 



van patir i morir a Mauthausen, tal com es va acordar a les I Jornades de la Memòria 
Històrica, celebrades al novembre. 

De cara a preparar el viatge, dissabte 22 de març, els alumnes es van reunir amb els 5 
participants al viatge de fa dos anys per a què els expliquessin la seva experiència  i 
els aclarissin tots els dubtes i curiositats... A més, van enregistrar diversos vídeos  
curts amb les diverses opinions que s'enviarà al CIM (Comitè Internacional de 
Mauthausen) per la realització d'un reportatge sobre la participació dels joves en els 
viatges als camps.  

Uns dies abans, el 19 de març, l’Institut va convidar Birgit Pichler, guia de Gusen 
(subcamp de Mauthausen), a fer una xerrada a l'alumnat de 4rt d'ESO i 1r de 
batxillerat humanístic. L'alumnat va poder fer moltes preguntes, que havien preparat 
prèviament a classe, i la xerrada va ser molt interessant. 

L’Ajuntament col·labora econòmicament amb el viatge que tindrà lloc es dies 9, 10 i 11 
de  maig si bé la tasca més important que tindran els joves serà a la tornada, perquè 
l'objectiu del viatge és que expliquin la seva experiència a totes les escoles de Sant 
Celoni  per donar testimoni i ajudar a conscienciar els joves de cara a evitar barbàries 
com les comeses pels nazis o d'altres similars. 

  

 

Joves del Pla de Transició al Treball de Sant Celon i ((PQPI-PTT) fan pràctiques al 
supermercat Esclat  
  

Durant 5 setmanes, els joves del Programa de Qualificació Professional Inicial 
modalitat Pla de Transició al Treball (PQPI-PTT) de Sant Celoni del mòdul auxiliar en 
vendes, oficina i atenció al públic han fet pràctiques al supermercat Esclat. Des 
d’aquesta empresa i els mateixos joves,  s’ha valorat l’experiència com a molt 
gratificant, tant a nivell personal com professional. 
 
A més, des de l’Esclat han assegurat que “per a nosaltres, tot i que suposa un 
esforç compaginar-ho amb les tasques i responsabili tats del dia a dia, 
recompensa molt veure com els joves apreneu i us in teresseu per la nostra 
feina. Cada setmana heu vingut amb molta il·lusió, i sobretot, amb moltes ganes 
de posar en pràctica, amb inesgotable energia, els coneixements que anàveu 
adquirint.” 
 
“Sempre molt educats i correctes, interessant-vos p els circuits del producte, 
l’etiquetatge, la gestió a les diferents seccions, els estris que utilitzem per fer la 
nostra feina (transpalets, balances, màquines envas adores, forns…) i també per 
l'atenció al client, i complint en tot moment les n ormatives de seguretat i higiene 
alimentària. Per a nosaltres, un any més, ha estat un orgull haver pogut treballar 
amb vosaltres.” 
 
 
 
La Biblioteca l’Escorxador presenta noves propostes  lligades als viatges: 
Biblionauta i RodaMonts  
 
La Biblioteca l’Escorxador ha presentat dues noves ofertes d’activitats en matèria de 
viatges vinculades al centre d’interès de Turisme de l’equipament. Es tracta de 
Biblionauta i de RodaMonts que s’afegeixen al Club de lectura de viatges Carretera i 
Manta conduit cada tercer dijous de mes per l’Enric Soler i Raspall i a les propostes 
Descobrim el territori que proposa la Biblioteca cada setmana a través de la xarxa.  
La Biblioteca l’Escorxador forma part del projecte Turisme informació i està 
especialitzat en aquest àmbit. 



 
El Biblionauta, una proposta de viatge virtual per diferents indrets del planeta 
que es presentarà juntament amb una mostra de documents i, en alguns casos, 
d’alguna exposició i guia de lectura, s’iniciarà el mes d’abril i tindrà una periodicitat 
bimensual. Estarà a disposició de tothom per mitjà del blog i el facebook de la 
Biblioteca.   

El Biblionauta en si, és una presentació amb format Prezi que transporta a algun indret 
concret a partir d’enllaços web, fotografies i vídeos. En aquests viatges virtuals 
s’intenta reflectir la destinació escollida en totes les seves vessants: llengua, cultura, 
geografia, turisme, gastronomia, etc.  

La programació de Biblionautes d’aquest any és: 
Abril: Catalunya durant Setmana Santa (amb tot un conjunt d’enllaços a diversos 
indrets de Catalunya on se celebra la Setmana Santa d’alguna manera especial) 
Juny: Marroc 
Agost: Les costes catalanes 
Octubre: El Montseny a la tardor 
Desembre: El Pirineu Occidental català 
Febrer 2015: Terres de vins i oli: Ruta per Espanya  
 

De cara al mes de maig, s’estrenarà RodaMonts, un c onjunt de xerrades i 
activitats referents al món del turisme i dels viatges concentrat en els mesos de maig-
juny-juliol, aprofitant l’època en què molta gent està pensant ja amb les vacances o bé 
ja les està començant a gaudir.  

RodaMonts respon a la idea del rodamón (el viatger per excel·lència) i la paraula 
Monts en significació als habitants de Sant Celoni i rodalies, que es troben al bell mig 
de dos monts: el Montseny i el Montnegre. 

Les activitats del RodaMonts d’aquest any són: 

• 30 de maig a les 19h a la biblioteca: Quaderns de Bitàcola (guanyadors del 
premi al millor blog de viatges del 2012). Ens explicaran com hem de preparar 
un viatge. 

• 13 de juny a les 19 h a la biblioteca: Jordi Solà ens farà un tast de taller de 
fotografia de viatges en el qual, a través d’una projecció de fotografies, ens 
explicarà diversos trucs fotogràfics i, de pas, ens narrarà una mica la història de 
la fotografia projectada. 

• 4 de juliol a les 18 h a la biblioteca: Quaderns de Bitàcola ens farà una sessió 
de viatges per a menuts. Activitat familiar. 

 
www.santceloni.cat/biblioteca 
www.bibliotecasantceloni.blogspot.com 
www.facebook.com/lescorxador 
www.twitter.com/BibEscorxador 
 
 
 
 
La Fundació Acció Baix Montseny obre una  parada a 4 mercats ambulants de 
venda d’andròmines i roba de segona mà  
Dimecres vinent estrenarà parada al mercat setmanal  de Sant Celoni  

 
La Fundació Acció Baix Montseny amplia el seu ventall de serveis per tal d’oferir nous 
llocs de treball a persones amb discapacitat. Per poder-ho portar a terme vendrà 
objectes i roba de segona mà a diferents parades de mercat ambulant.  

• Els dimecres al mercat de Sant Celoni 
• Els divendres al costat del mercat de Llinars del Vallès 
• Els dissabtes al mercat de Santa Maria de Palautordera 



• Els diumenges al mercat de Sant Antoni de Vilamajor 
 
Dimecres vinent estrenarà parada a Sant Celoni.   
A la seu de la Fundació, al carrer Pla i Daniel núm.1 de Sant Celoni (barri Les 
Borrelles) hi tindrà una exposició dels materials per vendre.  
 
Les persones que ho desitgin poden participar en aquest projecte social donant  roba o 
andròmines. Només cal que truquin al 630 87 57 52 i la Fundació us ho vindrà a 
buscar, o bé es pot portar directament el material a la seva seu.  
 
 
 
Ordre del dia sessió ordinària del Ple municipal  
Dijous 27 de març de 2014, a les 21 h a la Sala de plens de l’Ajuntament de Sant 
Celoni   
 

I.- PART DISPOSITIVA 

 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió plenària de 28.11.2013. 
 
2. Donar compte de l’informe d’avaluació de l’execució del pressupost de la Corporació en el 

quart trimestre de 2013. 
 
3. Donar compte de l’informe emès per l’interventor accidental sobre la morositat de 

l’Ajuntament de Sant Celoni en el quart trimestre de 2013. 
 

4. Donar compte de l’aprovació del marc pressupostari 2015-2017. 
 
5. Donar compte de l’acord signat amb el Comitè d’Empresa per a l’estabilització de llocs de 

treball ocupats per personal laboral temporal o indefinit no fix. 
 

6. Ratificació, si escau, de l’acord de la Mesa general de negociació de matèries comunes de 
l’Ajuntament de Sant Celoni pel qual es disposa l’abonament al personal al servei de la 
Corporació de la part proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre de 
2012, corresponent als serveis prestats durant el període de meritament previ a l’entrada 
en vigor del Reial Decret Legislatiu 20/2012, de 13 de juliol. 

 
7. Aprovació, si escau, de les Bases per a la concessió d’ajuts per fer front al pagament de 

l’Impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
8. Modificació, si escau, del règim de dedicació parcial dels regidors. 
 
9. Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Sant 

Celoni corresponent a l’exercici de 2013. 
 
10. Correcció, si escau, d’una errada material del conveni de col·laboració per a la connexió 

de les aigües residuals de la Batllòria a l’EDAR de Riells i Viabrea. 
 

11. Aprovació provisional, si escau, de la imposició de taxa per us privatiu d’espais públics i 
locals municipals i de la modificació de diverses Ordenances fiscals. 
 

12. Aprovació, si escau, de l’ampliació i la modificació de l’abast de delegació de funcions a la 
Diputació de Barcelona corresponents a recaptació de tributs. 
 

13. Aprovació, si escau, de les tarifes per conservació de comptadors i de boques d’incendi 
del servei de subministrament d’aigua potable. 

 
14. Donar compte dels reparaments efectuats per l’interventor accidental en els mesos de 

gener i febrer de 2014. 
 
15. Reconeixement, si escau, de la compatibilitat d’un treballador municipal amb la seva 

activitat en el sector privat. 



 
16. Reconeixement, si escau, de la compatibilitat d’una treballadora municipal amb la seva 

activitat en el sector privat. 
 
17. Aprovació, si escau, d’una moció en defensa de l’Assemblea Nacional Catalana, la llibertat 

d’expressió, de manifestació i de reunió. 
 
18. Aprovació, si escau, d’una moció de suport a la campanya de recollida de signatures 

“Signa un vot per la Independència.” 
 

II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 

 
19. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i el regidor de Seguretat Ciutadana en 

els mesos de gener i febrer de 2014. 
 
20. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en els 

mesos de gener i febrer de 2014. 
 
21. Precs i preguntes.  
 


