
 

 
NOTA DE PREMSA   

Dijous 29 de gener de 2015 
 
 

 
• Atenció! S'aconsella estar pendent del pronòstic me teorològic per forts 

vents avui dijous i demà divendres . Les activitats a l'aire lliure queden 
suspeses aquesta tarda i divendres matí 
 

• Les comparses que vulguin participar a la Rua de Ca rnaval, que es 
preparin: inscripcions del 2 al 6 de febrer a l'Ofi cina d’Atenció Ciutadana 
 

• Aquest diumenge comença la programació A l’Ateneu a mb un espectacle 
familiar. Consulteu tota l’oferta de teatre, música  i dansa a 
www.santceloni.cat/alateneu  
 

• Engega Murs plàstics, una nova proposta per promoure l'art al carrer.  Ja  
es poden consultar les bases definitives d’aquesta edició i les possibles 
parets on intervenir a Sant Celoni al blog 
www.mursplastics.wordpress.com  
 

• El Centre municipal d'esports Sot de les Granotes f arà obres de millora a 
les piscines. La piscina gran es tancarà els diumen ges 1 i 8 de febrer i la 
petita el 15 i el 22 de febrer 
 

• Últimes places per apuntar-se a alguns dels cursos i tallers trimestrals de 
l’oferta municipal de formació. Taller de cartells,  risoteràpia, iniciació a la 
llengua de signes catalana o fotografia aplicada a la vida quotidina, són 
alguns dels tallers proposats 
 

• Ordre del dia Ple municipal. Sessió ordinària del d ia 29 de gener de 2015 
 

 

 
 
Atenció! S'aconsella estar pendent del pronòstic me teorològic per forts vents 
avui dijous i demà divendres  

Protecció Civil de la Generalitat ha emès un comunicat davant la previsió d'un episodi 
de fort vent que podria agreujar-se. Les activitats extraescolars i a l'aire lliure queden 
suspeses aquesta tarda i divendres matí. 

 
Les comparses que vulguin participar a la Rua de Ca rnaval, que es preparin: 
inscripcions del 2 al 6 de febrer a l'Oficina d’Ate nció Ciutadana  



Podeu participar a la Rua individualment o formant part d'una comparsa. Qui no formi 
part d'una comparsa i vulgui participar a la Rua, es recomana anar al darrere de la 
carrossa del rei Carnestoltes. En aquest cas, no cal inscripció prèvia. 

 Comparses  

Cada comparsa ha d'estar formada per 15 persones, com a mínim, i ha de tenir 2 
responsables majors de 16 anys; un d'ells com a cap de comparsa.  
 
L'Ajuntament aportarà: 

• 3 € per persona  per finançar part de les despeses de les disfresses i dels 
guarniments de la comparsa, prèvia inscripció i presentació dels justificants, un 
cop feta la Rua. Per determinar la subvenció es comptaran els membres de la 
comparsa durant la Rua. La data de termini de presentació d'aquests 
justificants és el 27 de febrer. 

• 70 € per carrossa. S'entén per carrossa un vehicle en el qual els membres de la 
comparsa puguin pujar al damunt, amb música i llums. Les mides màximes de 
les carrosses, per poder circular pels carrers són: 4 m. d'alçada, 2,50 m. 
d'amplada i 6 m. de llargada . 

En el moment de la inscripció a la Rua heu de saber: 

• El nombre de components de la comparsa, si portareu música i si portareu 
carrossa. 

• Una adreça electrònica per possibles avisos o convocatòries. 
• El nom i telèfon de la persona que formarà part del jurat. 

XIX Concurs de comparses  

Es premiarà la comparsa més original, la més animada, la més elaborada i la més 
votada, amb 150 euros cadascuna. El jurat estarà format per un membre de cada 
comparsa inscrita i persones vinculades a les arts escèniques i visuals. El lliurament 
dels premis es farà en el transcurs del Sopar de Comparses. 

La persona que formi part del jurat no participarà a la Rua i observarà i valorarà cada 
una de les comparses. Més endavant es concretarà una trobada prèvia amb els 
membres del jurat per establir criteris. 

Sopar per a les comparses . El Sopar de Comparses es farà a la pista coberta del 
Camp Municipal d'Esports, i és obert només als membres de les comparses, al preu de 
7 € per persona. El menú del sopar d'enguany serà el següent: pollastre i botifarra amb 
patates al forn o saltejat de verdureta, flam, pa, aigua, vi rosat, cafè o tallat. 

Ball de disfresses. Es farà al Pavelló 11 de Setembre, i és obert a tothom. El preu de 
l'entrada és de 3 € per persona, pels membres de les comparses, i 5 € pel públic 
general. El Ball estarà enguany amenitzat per la banda The Magictones, formada per 
Karol Green (veu), Víctor Mirallas (veu, saxo tenor i clarinet), Pau Figueres (guitarra), 
Arnau Figueres (bateria), Adrià González (teclats) i Martin Laportilla (baix), que tocarà 
música ballable i versions. Tot seguit, la música pel jovent anirà a càrrec d'un DJ. 

Venda de tiquets i entrades  



Els membres de les comparses podeu adquirir els tiquets del Sopar i del Ball del 2 al 6 
de febrer  a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC). El pagament ha de ser mitjançant 
targeta. L'horari de l'OAC és de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i també dilluns de 17 a 
19 h. 

El públic en general que vulgui adquirir entrades pel Ball de disfresses, pot fer-ho 
anticipadament l’11 i el 12 de febrer de les 18 h a les 20 h a les taquilles de l’Ateneu  
o el mateix dissabte dia 14 de febrer a partir de les 10 del vespre, mitja hora abans de 
començar el ball, al Pavelló. 

 

Aquest diumenge comença la programació A l’Ateneu a mb un espectacle 
familiar  
  
Consulteu tota l’oferta de teatre, música i dansa a  www.santceloni.cat/alateneu  
 
 
Diumenge 1 de febrer de 2015  a les 12 del  migdia s’estrenarà la programació A 
l’Ateneu de febrer a juny amb un espectacle familiar: La volta al món, amb Bruixes 
Burriac.  
 
Alba Mesa , Laura Ventura  i Sara Ytchart , intèrprets 
Argi Iàñez , direcció musical 
Xavi Miret  i Argi Ibàñez , direcció artística 

Les Bruixes reben una trucada de l'alcalde de La Gran Ciutat, necessita la seva ajuda i 
els demana que hi vagin. Elles accepten l’encàrrec i deixant-se portar pel seu esperit 
aventurer decideixen anar-hi pel camí llarg i fer “La volta al món”. L'Ermessenda, la 
Berenguera i la Valldeflors faran un viatge ple de cançons que ens desvetllarà les 
forces invisibles que viuen al món. 

Viatjaran amb autobús fins a França, es perdran en el desert d'Aràbia per descobrir-hi 
el seu silenci, aprendran danses apassionants de la Índia, passaran pel Japó per veure 
sortir el sol naixent, coneixeran Nova York i d'allà viatjaran en avió fins al Senegal per 
cantar i ballar al ritme dels tambors africans. Finalment navegaran fins arribar al seu 
destí final. La Gran Ciutat està fosa, sense energia, sense alegria i sense vitalitat! Vet 
aquí la trucada de l'alcalde. 

Les entrades es poden comprar en línia a www.santceloni.cat/alateneu o al Centre 
Municipal d'Expressió (c. Sant Josep, 18), de dilluns a dijous, de 10 a 13h i de 17 a 
20h, o a les taquilles del teatre, una hora abans de l'espectacle. 

Promoció Teatre i forquilla  
Aquest espectacle s'inclou en la promoció de Teatre i forquilla de Sant Celoni Cuina: el 
mateix diumenge de l’espectacle familiar a l’hora de dinar, presentant 2 entrades 
alguns restaurants de Sant Celoni Cuina ofereixen per cada 2 menús d’adult, 1 menú 
infantil de regal. Els establiments participants són: Angolo, Aroma, El Rebost, Els 
Avets, La Llar i La Parra. 

  

 
 

Engega Murs plàstics, una nova proposta per promoure l'art al carrer  



Ja es poden consultar les bases definitives d’aques ta edició i les possibles 
parets on intervenir a Sant Celoni al blog www.mursplastics.wordpress.com  

Murs plàstics és una iniciativa del Cercle Artístic de Manresa que arriba a Sant Celoni 
per fomentar l'art urbà, de manera que sigui un element transformador de la vida 
ciutadana i revitalitzi els espais públics. Amb aquest projecte, l’Ajuntament de Sant 
Celoni vol continuar fent créixer les accions artístiques al carrer, però aquesta vegada 
amb murals que dignifiquin i donin un atractiu nou al municipi.  

Els projectes que es presentin poden ser de temàtica i disciplina lliure, havent-se de 
realitzar sobre els murs proposats. Un jurat format per membres del Cercle Artístic, 
representants dels patrocinadors (mtn, Titan arts, dko dkora, etc), un tècnic de 
l'Ajuntament, un grafista i un il·lustrador confeccionaran el calendari per a la realització 
dels murals. L'organització, juntament amb els artistes, determinaran el material 
necessari per a cada intervenció. Cada proposta seleccionada rebrà 200 € en 
concepte de producció artística. El jurat es reunirà periòdicament per seleccionar els 
projectes i comunicarà la seva decisió als artistes triats. El veredicte dels projectes 
serà comunicat a tots els participants a través de les dades facilitades. 

 
 
El Centre municipal d'esports Sot de les Granotes f arà obres de millora a les 
piscines  
 
La piscina gran es tancarà els diumenges 1 i 8 de f ebrer i la petita el 15 i el 22 de 
febrer 

El Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes ha programat millores al recinte de 
les piscines durant els pròxims diumenges de febrer. Diumenge 1 i 8 es farà l'actuació 
a la piscina gran, i diumenge 15 i 22 a la piscina petita. Els operaris de manteniment 
de l'equipament tenen previst renovar la vorada de les piscines i el servei en aquesta 
zona es veurà afectat únicament aquests dies. La resta funcionarà amb normalitat. Els 
usuaris de cap de setmana podran fer ús del servei els dilluns consecutius a l'actuació 
en qualsevol horari. En tot moment, el centre mirarà d'ocasionar el mínim de molèsties 
en l'oferiment dels seus serveis. 

Per qualsevol dubte, podeu contactar amb el Centre Municipal d’Esports Sot de les 
Granotes trucant al 93 848 69 13 o per mail a santceloni@ufec.cat.. 

 
 
Últimes places per apuntar-se a alguns dels cursos i tallers trimestrals de l’oferta 
municipal de formació  
 
Taller de cartells, risoteràpia, iniciació a la lle ngua de signes catalana o 
fotografia aplicada a la vida quotidiana, són algun s dels tallers proposats 

Encara esteu a temps per apuntar-vos a alguns dels cursos i tallers aplegats al Clip, 
l'oferta formativa de l'Ajuntament de Sant Celoni. Queden places lliures als cursos 
següents: 

• Taller de cartells  
Adreçat a persones que realitzen alguna activitat i autoediten la seva publicitat, 
es donaran les bases per crear un cartell visible, atractiu i clar. 



Horari: divendres de 18.20 a 20.30 h (4 sessions). 
 

• Risoteràpia  
Taller adreçat a persones amb ganes de jugar i riure. L'objectiu és alliberar 
estrès, fomentar la cohesió grupal i potenciar la creativitat. 
Horari: divendres de 19 a 21 h (4 sessions). 
 

• Curs d'iniciació a la llengua de signes catalana  
Curs per aprendre la llengua de signes catalana i apropar-nos a la realitat de 
les persones sordes. 
Horari: dimecres de 19 a 21 h (10 sessions). 
 

• Fotografia aplicada a la vida quotidiana  
Curs pensat per aprendre a treure-li el màxim profit a la nostra càmera digital i 
descobrir diferents eines d'internet per retocar imatges (pixlr, pick monkey...), i 
per poder compartir-les online amb altres persones (facebook, flickr, picassa...) 
mitjançant càmera, mòbil, tablet, etc. 
Horari: divendres de 19 a 21 h (6 sessions) 
 

Més informació i inscripcions: www.santceloni.cat/clip 
 
 

 

 
Ordre del dia Ple municipal  
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 29 DE GENER DE 2015 
 
 

I.- PART DISPOSITIVA 
 
1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions de 24.07.2014 (sessió ordinària), 

22.09.2014 (sessió extraordinària) i 22.09.2014 (sessió ordinària avançada). 
 

2. Presa de possessió del Sr. Óscar Caño Nieto com a regidor municipal per la llista 
del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (PSC-PM). 

 
3. Donar compte dels informes de reparaments efectuats per l’interventor accidental 

en els mesos de novembre i desembre de 2014. 
 

4. Donar compte de l’aprovació inicial del projecte de pressupost de la Corporació 
per a 2015 per la Junta de Govern Local mitjançant acord de data 01.12.2014. 

 
5. Donar compliment a la sentència 678 de data 12.09.2014, de la Sala Primera del 

Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 

6. Resolució, si escau, de les reclamacions presentades contra l’acord d’aprovació 
inicial del pressupost de la Corporació per a 2015 i aprovació definitiva del mateix. 

 
7. Aprovació, si escau, de la modificació de tarifes del servei de subministrament 

d’aigua potable a Sant Celoni. 
 



8. Donar compte de la resolució de l’Alcaldia de 04.07.2014 per la qual es va 
acceptar la cessió gratuïta de diverses finques de la urbanització Cal Batlle 
propietat del Sr. Eduard Barnadas Gassó a favor de l’Ajuntament de Sant Celoni. 

 
9. Aprovació provisional, si escau, de la modificació puntual del polígon 1 del Pla de 

millora urbana entre la carretera C-35, el carrer Olzinelles, el carrer Comerç i el 
carrer de la Indústria. 

 
10. Aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual del Pla general d’ordenació 

relativa al polígon situat entre el terme municipal de Riells i Viabrea i la Carretera 
C-35, entre els punts quilomètrics 63,4 i 64,2. 

 
11. Aprovació, si escau, del full d’apreuament municipal de valoració del justipreu de 

la finca situada a la plaça dels Estudis, 16 de Sant Celoni. 
 

12. Aprovació, si escau, de la modificació del Pla Territorial Metropolità de Barcelona 
per a la supressió de la variant de connexió C-35 – Carretera de Campins – Santa 
Maria de Palautordera.  

 
13. Aprovació inicial, si escau, de la modificació dels Estatuts del Consorci local 

Localret. 
 

14. Aprovació, si escau, de l’encomana de gestió del servei de tractament de la fracció 
resta del servei municipal de recollida de residus urbans de Sant Celoni al 
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès. 

 
15. Aprovació, si escau, de la moció que presenten els grups polítics municipals de 

Sant Celoni, amb el suport de les associacions Almadaa - Horitzons, Annour - La 
llum, Grimm i l’oratori Bil-lali, per a la llibertat d’expressió i de condemna a 
l’atemptat terrorista contra el setmanari “Charlie Hebdo”.  

 
16. Aprovació, si escau, de la moció que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA-EPM 

de Sant Celoni i la Batllòria per demanar millores d’accessibilitat i de seguretat del 
pas subterrani que comunica la Batllòria i el municipi de Riells i Viabrea. 

 
17. Ratificació de la inclusió en l’ordre del dia i ratificació, si escau, de la resolució de 

l’Alcaldia de 23.01.2015 per la que s’aprova la signatura d’una 4a addenda del 
conveni signat amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, relatiu a la cessió 
d’habitatges per a programes socials d’habitatge.  

 
 

II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 

18. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i el regidor de Seguretat 
Ciutadana en els mesos de novembre i desembre de 2014. 
 

19. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia 
en els mesos de novembre i desembre de 2014. 

 
20. Precs i preguntes 
 


