
 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dimecres, 30 d’abril de 2014 
 
 

• El Ple municipal aprova un ajut social per al pagam ent de l’IBI per a 
famílies monoparentals de categoria especial 

 
• El Ple municipal aprova una modificació de crèdit p er tirar endavant 

importants  inversions per Sant Celoni i la Batllòr ia 
 

• Aquest dissabte comencen els dissabtes actius amb u na primera tarda de 
Mostra d’entitats  
 

• Obertes les inscripcions per a la Jornada d'alterna tives financeres del 7 
de maig per a persones emprenedores i empreses 

 
• La Policia local deté una persona per un presumpte robatori amb força a 

la Deixalleria  
 

• Aquest diumenge arriba la 36a edició de Mineralexpo , la fira Internacional 
de Minerals i fòssils a l’Ateneu  
 

• Tot a punt per a la cursa de BTT Ultrabike by TwoNav, amb sortida i 
arribada a Sant Celoni el 3 i 4 de maig 

 
 
El Ple municipal aprova un ajut social per al pagam ent de l’IBI per a famílies 
monoparentals de categoria especial  
  
El Ple municipal va aprovar ahir per unanimitat i a proposta de l’equip de govern 
incorporar a l’Ordenança fiscal número 1, reguladora de l’Impost sobre béns immobles, 
un ajut social per a les famílies monoparentals de categoria especial. L’Ajuntament ja 
té establertes ajudes a aquestes famílies per a cursos del Centre Municipal 
d’Expressió i per a assistència a l’Escola bressol i ara s’hi afegirà per al pagament de 
l’IBI. La voluntat és equiparar les ajudes a aquestes famílies amb les que reben les 
famílies nombroses. 
 
El Ple municipal va aprovar Incorporar un apartat 6 a l’article 5 de l’Ordenança fiscal 
número 1, reguladora de l’Impost sobre béns Immobles, al següent tenor: 
 
6. Ajut social sobre la quota íntegra de l'Impost sobre béns Immobles als subjectes 
passius que ostentin la condició de titulars de família monoparental de categoria 
especial i estiguin empadronats en aquest municipi, respecte al seu domicili habitual, 
tenint en compte els criteris de renda i de patrimoni de la unitat familiar, en els 
percentatges següents: 
 
- fins a dos fills, el 20% de la quota, amb una bonificació mínima de 106 € 
- amb tres fills, el 30% de la quota, amb una bonificació mínima de 145 € 
- amb quatre fills o més, el 40% de la quota, amb una bonificació mínima de 177 € 
 



En tots els casos, la bonificació màxima serà del 90% de la quota íntegra de l’impost. 
 
Per gaudir d’aquesta bonificació s’han de complir els següents requisits: 
 
a) La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponent 

als membres de la unitat familiar no pot excedir dels 35.000,00 €. Aquesta quantitat 
s’ha d’incrementar en 13.500,00 € per cada fill que excedeix del nombre de fills que 
la legislació vigent exigeix com a mínim perquè una família tingui la consideració de 
monoparental de categoria especial. 
 

b) La unitat familiar només pot disposar de l’habitatge habitual en propietat, quedant 
sense aplicació la mateixa quan es disposi d’altres béns immobles llevat que es 
tracti d’una única plaça de pàrquing.  

 
En aquell cas en que la propietat de l’immoble correspongui a diversos copropietaris, 
la bonificació prevista en aquesta Ordenança per als titulars de famílies monoparentals 
de categoria especial s’aplicarà a la quota corresponent al percentatge de propietat 
que ostenti el subjecte passiu que acrediti la seva condició de titular de família 
nombrosa. 
 
Aquesta bonificació també s’aplicarà als llogaters titulars de família monoparental de 
categoria especial als que els propietaris repercuteixin l’Impost sobre béns Immobles 
 
La bonificació es podrà demanar fins el 31 de desembre de l’exercici immediat anterior 
a aquell en què hagi de tenir efectivitat, sense que pugui tenir caràcter retroactiu, llevat 
de l’any 2014, que per ser el primer any de vigència es podrà demanar fins el dia 30 de 
juny de 2014. 
 
 
 
El Ple municipal aprova una modificació de crèdit p er tirar endavant importants 
inversions per Sant Celoni i la Batllòria   

El Ple municipal celebrat ahir va aprovar inicialment una modificació de crèdit del 
pressupost prorrogat per aquest any amb els vots a favor del PSC i de CiU,  dos vots 
negatius de la CUP i una abstenció d’ICV.  

La modificació incorpora un paquet d'inversions valorades en 4.551.057,70 euros per 
fer front a diversos reptes vinculats bàsicament a 3 àmbits: habitatge, medi ambient i via 
pública. Aquestes inversions es finançaran amb el superàvit calculat en termes de 
comptabilitat nacional, amb recursos del Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge, i amb 
recursos procedents del conveni signat amb l’empresa Derivados Forestales SA. 
 
Pel que fa a inversions en habitatge, el Ple va acordar tirar endavant les següents 
accions: 
 
- Adquisició d’habitatge social per import màxim de 437.294,39 € que s’incorporaran a 

l’inventari específic del Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge 
 

- Reforma i rehabilitació de dos habitatges de l’equipament del carrer Santa Fe per a 
destinar-los a cessió d’ús o lloguer assequible i, si s’escau, tramitar la divisió 
horitzontal i segregar en finques independents els habitatges resultants en el Registre 
de la Propietat per adscriure’ls posteriorment al Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge 
amb un pressupost de 55 mil euros.  

 
En l’àmbit de Medi ambient destaca la Depuradora de la Batllòria amb un import de 
936.151,74 euros.  
 



Pel fa que a via pública, la urbanització de la carretera Vella és un dels projectes més 
importants amb un cost de 670.797,01 euros.  
 
La modificació també inclou la reserva d’1 milió d’euros que l’Ajuntament es va 
comprometre a aportar per la construcció del nou edifici de l'escola Soler de Vilardell i 
un edifici a l'Institut Baix Montseny per als tallers de formació professional.  
 
  
 
Aquest dissabte comencen els dissabtes actius amb u na primera tarda de 
Mostra d’entitats  
 
 
Dissabte 3 de maig de 6 de la tarda a 9 del vespre les entitats Passaltpas, el Centre 
Excursionista Sant Celoni, la Colla del Ferro del Ball de Gitanes de Sant Celoni, Carai 
com peta entre el Montseny i el Montnegre, ASCA, la Coordinadora per a la 
Salvaguarda del Montseny,  ADF Forestec i el Futbol Sala Sant Celoni, seran a la 
plaça de la vila fent difusió i donant-se a conèixer. 
 
Al llarg de tota la tarda l’entitat del Futbol Sala organitzarà partidets de 10 minuts 
d’exhibició amb nens i nenes del públic de totes les edats,  ASCA farà tallers oberts a 
tothom, un sota el títol “Mira com pinto” i l’altra “Taller de xapes” i Carai com peta farà 
una exposició de vehicles clàssics i ens ensenyarà l’evolució de la restauració en una 
moto. 
 
A les 6 i a les 8 del vespre des de la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny 
projectaran un audiovisual on ens explicaran les seves activitats principals, el seu 
àmbit de treball i la seva publicació La Sitja del Llop – Revista del Montseny. A les 7 de 
la tarda serà l’hora de Passaltpas, que organitzarà un taller de danses del món. Tot 
seguit, a 2/4 de 8 del vespre es farà una mini ballada de gitanes, on la colla del Ferro 
ensenyarà els passos de l’entrada de ball, la polca i la jota a tothom que s’animi a 
ballar amb ells. 
 
Programa dissabte 3 de maig: 
De 18 a 21 h carpes de Passaltpas, el Centre Excursionista Sant Celoni, la Colla del 
Ferro del Ball de Gitanes de Sant Celoni, Carai com peta entre el  Montseny i el 
Montnegre, ASCA, la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny,  ADF Forestec 
i el Futbol Sala Sant Celoni. 

• De 18 a 21 h: partidets Futbol Sala, tallers infantils d’ASCA i exhibició de Carai 
com peta 

• 18 h projecció de la Coordinadora per a la Salvaguarda 
• 19 h Tallers de dansa amb Passaltpas 
• 19.30 h Mini ballada de Gitanes a càrrec de la Colla del Ferro 
• 20 h projecció de la Coordinadora per a la Salvaguarda 

 
Calendari previst:  
 
Dissabte 3 de maig              Mostra d’entitats 
Dissabte 10 de maig                   3r Festival de poesia 
Dissabte 17 de maig                    Agromercat 
Dissabte 24 de maig                 Mostra d’entitats 
Dissabte 31 de maig                  Arrelcat 2014, organitzat per la Colla Bastonera Quico Sabaté 
 
Dissabte 7 de juny                      Fira d’en Loni 
Dissabte 14 de juny                 Fira d’entitats i activitats diverses, organitzat per la CUP 
Dissabte 21 de juny                    “Recreació de 1714” organitzat per Òmnium Cultural del Baix 

Montseny en motiu del Tricentenari i concert de la Coral 
Briançó 



Dissabte 28 de juny                  Mostra d’Entitats  
Dissabte 5 de juliol  Rebrot 2014 i Festa del Solstici de Bocs i Cabres 
Dissabte 12 de juliol  Fira de Música Sound Celoni 
Dissabte 19 de juliol  Actes diversos en motiu del 20è aniversari de Trup de Nassos 
 
 
 

Obertes les inscripcions per a la Jornada d'alterna tives financeres del 7 de maig 
per a persones emprenedores i empreses  

Dimecres 7 de maig tindrà lloc la Jornada d’alternatives financeres a la Sala Bernat 
Martorell de Can Ramis organitzada pel Servei Municipal de Creació d’Empreses.  
L'objectiu de la sessió és donar a conèixer aspectes clau en el procés de la negociació 
bancària i vies de finançament alternatives per a les persones emprenedores i 
empreses.  

Durant la jornada es presentaran alternatives per a finançar els negocis com la nova 
línia de finançament per autònoms i comerços on l’Institut Català de Finances  (ICF) 
assumeix fins a un 70% del risc; també intervindrà Acció Solidària contra l’atur  
(ASCA) que explicarà requisits i funcionament de la línia de préstecs sense interessos; 
per la seva part, Triodos Bank  presentarà els seus productes des de la perspectiva de 
la banca ètica i també s’informarà de les plataformes de micromecenatge . Per 
començar, Jordi Ruiz , economista i professor d’EADA explicarà les claus per 
aconseguir finançament.  

Formulari d'inscripció  
 
 
 
La Policia local deté una persona per un presumpte robatori amb força a la 
Deixalleria  

 
El servei de la Policia Local de Sant Celoni ha dut a terme un seguit de vigilàncies 
preventives a la Deixalleria municipal que han finalitzat amb la detenció d’una persona 
i la imputació d’una segona per un robatori amb força. Els agents van incautar una 
furgoneta plena de material provinent de la deixalleria que posteriorment els va ser 
lliurat. El detingut va passar a disposició del Jutjat de Guàrdia de Granollers. 
 
 

Aquest diumenge arriba la 36a edició de Mineralexpo , la fira Internacional de 
Minerals i fòssils a l’Ateneu  
 
La 36a edició de la fira Internacional de Minerals i fòssils, Mineralexpo, arriba aquest 
diumenge 4 de maig a l’Ateneu, de les 10 del matí a les 7 de la tarda.  L’organitza el 
Grup Mineralògic Català amb el suport de l’Ajuntament i l’entrada és lliure.  
 
En aquesta edició es comptarà amb 22 expositors distribuïts en 36 taules provinents 
de Barcelona, Madrid, Múrcia,... i també França. A més de les 11 a les 2 s’organitzen 
tallers infantils d’identificació dels minerals, de pintura de pedres.. i a tots els 
participants se’ls obsequiarà amb un mineral. 
 
Enguany, Mineralexpo  farà un acte de commemoració a Joan Vinyals i Olia, químic de 
la Universitat de Barcelona i expert en mineralogia.  L’alcalde Joan Castaño lliurarà 
una placa commemorativa a la família.  
Durant la fira també hi haurà altres activitats com el Lliurament del premi al Millor 
mineral català i a l’organització d’una “Travessa mineralògica” per a experts i 
aficionats. El premi d’aquesta travessa seran minerals de la col·lecció particular de 
Joan Vinyals. 
 



 

Tot a punt per a la cursa de BTT Ultrabike by TwoNav, amb sortida i arribada a 
Sant Celoni el 3 i 4 de maig  

Aquest cap de setmana es portarà a terme la segona edició de la prova de BTT 
Ultrabike by TwoNav que tindrà sortida i arribada a Sant Celoni i un recorregut entre el 
Montseny, Collsacabra, Les Guilleries i Tavertet. La cursa l’organitza l’empresa de 
gestió d’esdeveniments esportius Besttrail i TwoNav i aquest any tindrà dos 
recorreguts: PRO  i AVENTURA. 

Categoria PRO: 24 hores per fer 225 kms pels espectaculars paisatges del Montseny, 
El Collsacabra, i Les Guilleries! 225 kms (Aprox.) + 6.500 metres de desnivell positiu 
(Aprox.) 
 
Categoria AVENTURA: 15 hores per recórrer un traçat de 120 kms preparat pels que 
es vulguin iniciar en aquest tipus de proves. 120 Kms. + 2.800 mts de desnivell positiu 
(Aprox.) 
 
Data: Dissabte i diumenge, 3 i 4 de Maig de 2014 

Horari: Dissabte 3 - Sortida - 05:00h. 
Diumenge 4 - Hora màxima arribada - 05:00h. 

Lloc: Sortida des del Pavelló Municipal d'Esports 11 de Setembre de SANT CELONI  

 


