
 

 
 

NOTA DE PREMSA   

Dijous, 23 de juliol de 2015 
 
 

• L'Ajuntament de Sant Celoni ha començat a pagar els  impostos a 
l'Agència Tributària de Catalunya aquest mes de jul iol 
 

• 1a trobada de regidors i regidores d’Educació del B aix Montseny per 
plantejar projectes conjunts. Entre els primers aco rds hi ha convertir el 
Robotseny en un projecte comarcal 
 

• Han començat les obres de l’esperada reforma del ca fè de l’Ateneu 
 

• El 100% de l’energia elèctrica consumida per l’Ajun tament ja és d’origen 
renovable 

 
 
 
 
A partir d’aquest mes de juliol l'Ajuntament de San t Celoni ha començat a pagar 
els impostos a l'Agència Tributària de Catalunya  
 
Aquest mes de juliol, l’Ajuntament de Sant Celoni ha començat a pagar els impostos  a 
l'Agència Tributària de Catalunya. Aquests recursos que s’ingressaran són 
aproximadament d’1.600.000 euros anuals. D’aquesta manera l’equip de govern dóna 
compliment a un dels compromisos de la legislatura d’estar al costat de les institucions 
catalanes en el procés de transició nacional procurant les estructures administratives 
necessàries. 
 
Segons ha explicat el regidor d’Economia, Josep Maria Garcia, “es tracta d’un gest 
del tot legal perquè mentre no es declari la indepe ndència, aquests recursos 
s’acaben lliurant a l'administració pertinent, l'Ag ència Tributària o la Seguretat 
Social principalment, només que es fa per mitjà de l’Agència Tributària de 
Catalunya.”  L'Agència Tributària Catalana és l'eina d'Estat que permetria pagar la 
despesa social i el cost de l'administració, per la qual cosa, ha insistit el regidor, 
“s'anima al màxim nombre d'entitats i particulars a  fer-ho, i des de l'equip de 
govern en oferim a assessorar a qui calgui per fer aquest pas”.  En aquest sentit el 
regidor ha afirmat que “la independència comença pels fets que tots i cada un de 
nosaltres podem fer per ajudar a assolir els objectius comuns.”  
 
 
1a trobada de regidors i regidores d’Educació del B aix Montseny per plantejar 
projectes conjunts   
 
Entre els primers acords hi ha convertir el Robotse ny en un projecte comarcal  
 
12 regidors i regidores dels Ajuntaments del Baix Montseny es van reunir dilluns 20 de 
juliol a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Celoni amb l’objectiu de plantejar 



projectes educatius conjunts per millorar les competències bàsiques de l’alumnat del 
Baix Montseny i reforçar una xarxa de professorat de la zona. 
 
Es tracta d’una primera trobada que donarà pas a d’altres reunions de coordinació 
entre municipis del Baix Montseny en diferents àmbits. En aquest sentit, properament 
es reuniran els referents municipals de Cultura.   
 
A la reunió de dilluns es va proposar  un nou format del projecte Robotseny per al curs 
2015 - 2016 obert  a tos els municipis del Baix Montseny i ampliat  a tot l’alumnat de 
l’ESO, batxillerat i cicles formatius.  L’objectiu del projecte és inspirar als joves l’interès 
per la ciència i la tecnologia i promoure una xarxa de professorat del Baix Montseny 
interessat en aquests àmbits. 
 
 
Han començat les obres de l’esperada reforma del ca fè de l’Ateneu  
 
Ja han començat les obres de reforma del cafè de l’Ateneu amb una durada prevista 
de sis mesos. El projecte redactat per l'arquitecte celoní Rob Dubois respon a 
l’encàrrec de crear un equipament cultural complementari i integrat a l’Ateneu, un 
espai de trobada obert, que generi xarxa ciutadana, amb servei de bar i habilitat per a 
acollir-hi àpats i reunions d’entitats, activitats culturals diverses com concerts, tertúlies, 
arts escèniques, exposicions temporals... A més, el cafè actuarà d’espai de descans i 
d’espera del Teatre Municipal.  
 
En aquesta primera fase d’obres  s'actuarà a l'interior del cafè, a l'accés i a les façanes 
de l'equipament: 

- A l’espai del cafè, de 18x18 metres, s’hi habilitarà un espai per a cuina/bar i una zona 
d’ús més polivalent  

- L’accés des del carrer es modificarà, s’avançarà a nivell de planta baixa la façana del 
cafè per integrar en el mateix espai la zona de venda d’entrades, els lavabos, el 
passadís del pati de l’olivera i l’accés al cafè 
 
- Es modificaran els finestrals de les façanes per tal de millorar la connectivitat interna i 
externa 
 
 
El 100% de l’energia elèctrica consumida per l’Ajun tament ja és d’origen 
renovable  
 
Tots els equipaments i instal·lacions municipals de Sant Celoni consumeixen energia 
elèctrica que ha estat generada a partir de fonts d’energia renovable o de cogeneració 
d’alta eficiència. L’Ajuntament de Sant Celoni es va adherir a la compra agregada 
d’electricitat de l’Associació Catalana de Municipi (ACM) on s’ha anat treballant per 
augmentar el percentatge d’energia que prové de fonts d’energia renovables fins 
arribar en aquests moments al 100% d’energia verda.  
 
Sant Celoni va ser un dels primers a adherir-se al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses al 
desembre de 2008 i es va comprometre a reduir les emissions de CO2 i a promoure 
l’ús de les energies renovables.  
 
 


