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5 joves menors de 30 anys s'incorporen a l'Ajuntament amb un contracte 
temporal de pràctiques  

L’Ajuntament de Sant Celoni continua amb la promoció d’actuacions dirigides al 
desenvolupament econòmic del municipi, reforçar els processos de qualificació i 
formació professional i millorar l’accés a l’ocupació laboral de la manera més àmplia 
possible. Al mes de novembre es va obrir una convocatòria de 5 llocs de treball 
temporal, en modalitat de pràctiques, per a 5 persones d'entre 16 i 29 anys que 
actualment es trobin a l'atur dins del programa de Garantia Juvenil. Els 5 joves ja estan 
treballant. 

L'alcalce Francesc Deulofeu els va donar la benvinguda a la Sala de Plens de 
l'Ajuntament. Les places ofertades abracen les modalitats d'enginyeria tècnica, noves 
tecnologies, comunicació, participació i jardineria/manteniment, i tenen una durada de 
fins a 6 mesos. 

 
 
Si tens menys de 30 anys i no estudies ni treballes, aquí tens una oportunitat! 
Curs gratuït de 50 hores per crear la teva pròpia empresa i/o millorar les teves 
capacitats emprenedores 

L’ajuntament de Sant Celoni, la Cambra de Comerç de Barcelona i el Fons social 
Europeu t’ofereixen un curs per crear la teva pròpia empresa i/o millorar les teves 
capacitats emprenedores. 
 
La formació té una durada de 50 hores, començant aquest desembre i combinant els 
formats individual i grupal. 
 
Per a inscriure’t, escriu un correu electrònic a mpardo@cambrabcn.org (si t’interessa o 
saps algú que li pogués interessar, mou-te ràpid que queden molt poques places!) 
 
Per a més informació, contacta amb la Marta a empresa@santceloni.cat, o al tel. 
938674775 (extensió 19112). 

 

En marxa una nova edició del projecte Ajuntament jove 

Durant aquests dies, l’alcalde Francesc Deulofeu i el regidor de Cultura i Educació, 
Raül  Garcia visiten les escoles del municipi per explicar als alumnes  de 4rt d’ESO el 
projecte Ajuntament jove de cara a què els alumnes hi puguin participar amb el seu 
treball de recerca.  

El projecte vol que els alumnes de 4rt d'ESO centrin el seu treball de recerca en una 
temàtica o problemàtica real del municipi i elaborin un anàlisi sobre el tema, que els 
permeti, posteriorment, elaborar un projecte per millorar la temàtica o solucionar el 
problema analitzat. Entre tots els treballs realitzats, el Ple municipal n’escull un de cara 
a tirar-ho endavant.  

 



Els agents rurals faran caure el niu de vespa asiàtica localitzat al Pertegàs  

Durant l’hivern els agents rurals faran caure el niu de vespa asiàtica (Vespa velutina) 
localitzat a uns 30 metres d’alçada a un plataner de la llera del Pertegàs. Seguint el 
cicle vital d’aquests animals, d’aquí a uns dies o setmanes deixarà d’haver activitat al 
niu ja que amb l’arribada del fred la població de vespes es mor tret de la reina que surt 
del rusc i passa l’hivern amagada en forats o escletxes. A la primavera les reines 
construeixen uns nius primaris a partir dels quals formen les seves colònies. Els nius 
de l’any anterior no són reutilitzats i queden abandonats. D’acord amb la petició de 
l’Ajuntament, els agents rurals tallaran la branca que sustenta el niu i el faran caure.   

La vespa asiàtica és una espècie que va arribar accidentalment a França a partir de 
2004 i que s’ha anat estenent per tot Europa. Aquest any els Agents rurals han 
detectat la seva entrada al Vallès Oriental. Es tracta d’una espècie depredadora 
natural de les abelles, cosa que provoca una gran preocupació en l’apicultura i 
l’agricultura. Amb les persones és poc agressiva.  

 

Sant Celoni durant la Guerra Civil i un testimoni de la lleva del biberó desperten 
gran interès en el marc de les IV Jornades de la Memòria Històrica 
 
Aquest any les IV Jornades de la Memòria Històrica s’han dedicat a la Guerra Civil, 
tant a Catalunya com a Sant Celoni. En la conferència del divendres 11 de novembre, 
l’historiador Pelai  Pagès,  va sintetitzar magistralment el tema de la guerra a 
Catalunya. Pagès, que és doctor en Història i professor d’Història Contemporània a la 
Universitat de Barcelona, en va ressaltar les causes i la seva evolució. El divendres 
següent Josep M. Abril va tractar de la Guerra Civil a Sant Celoni, un aspecte de la 
nostra història que encara és massa desconegut. A partir de les actes de l’Ajuntament i 
de l’aportació de diversos testimonis, va anar desgranant els principals fets de la 
conflagració al poble. L’acte va acabar amb un testimoniatge excepcional, el 
documental Ton Barnola: Jo vaig ser de la lleva del biberó, realitzat per Xavier Alfaras. 
Ton Barnola explica de manera clara i corprenedora la seva experiència a la Batalla de 
l’Ebre, amb només 17 anys, i el pas pels camps de presoners acabada la guerra.  
 
El tema de la Guerra Civil al poble i el testimoni d’en Ton Barnola van atreure molt 
públic encuriosit. La sala estava plena de gom a gom -més de 130 persones- en un 
acte que es pot qualificar de catarsi col·lectiva. Tothom, en acabar, recordava el pare 
que havia estat al front, l’oncle que va morir a la batalla de l’Ebre, l’avi que va estar a la 
guerra, la iaia que va anar a escola amb els refugiats de Madrid... tant i tants casos 
que ens són ben familiars i que, malauradament, han estat poc explicats. Properament 
tant el documental com les diapositives de les conferències es penjaran al web 
municipal per poder-ne fer el màxim de difusió.    
 
Ja tenim aquí els guanyadors de la II Setmana del Bosc 
The Natural One guanya el concurs d’aparadors i el Bar 3 JJJ el de la tapa més 
votada 

La II Setmana del Bosc ja ha anunciat tots els guanyadors i guanyadores dels concurs 
que proposava durant aquells dies, com el concurs d'aparadors, el corretapes o el 
premi al Menú del Bosc. La regidora de Promoció Econòmica, Laura Costa, ha lliurat a 
The Natural One el premi com a establiment guanyador del concurs d'aparadors, i al 
bar 3 JJJ com a guanyador de la tapa més votada en l'edició d'aquest any del 
Corretapes. Tots dos premis són una campanya de publicitat en Punt 7 Ràdio valorada 
en 300 euros. 



Aquesta setmana, l'alcalde Francesc Deulofeu lliurarà els premis restants: Max 
Rosario  ha estat el guanyador del Corretapes amb un àpat per dues persones valorat 
en 40 euros per gastar en qualsevol dels bars-restaurants que participaven en l'edició; 
Olga López  ha guanyat el premi Menú del Bosc amb un àpat per a dues persones 
valorat en 40 euros; Meritxell Coll ha guanyat el concurs d'Aparadadors amb un premi 
de 100 euros en vals de compra per gastar a qualsevol dels establiments que hi 
participaven. Felicitats a tots i a totes! 

 

Sant Celoni i la Batllòria indiquen a les seves entrades que són un "Municipi per 
la independència" 

Les dues portes d'entrada a Sant Celoni i a la Batllòria indiquen des de fa uns dies que 
són un "Municipi per la independència" per mitjà d'un rètol. 

D'aquesta manera es dóna compliment a l'escrit presentat per l'ANC de Sant Celoni el 
20 de setembre de 2016 on sol·licitava la col·locació dels cartells en compliment a 
l'acord plenari de 31 de maig de 2012, quan l'Ajuntament des Sant Celoni es va adherir 
a l'Associació de Municipis per la Independència. 

 

Acte de commemoració del Dia Internacional per l'eliminació de la violència de 
gènere, aquest dissabte a la tarda a Sant Celoni 

El 25 de novembre és el Dia Internacional per l'eliminació de la violència de gènere i, 
per commemorar-lo, la PIEG (Plataforma d'Iniciatives per l'Equitat entre Gèneres) 
ofereix una acció-performance que tindrà lloc el dissabte 26 de novembre a les 18 h al 
carrer Major, entre la plaça de l'Església i la plaça de la Vila. L'acció, sota el lema 
Trenquem el silenci. Tothom pot dir NO, estarà realitzada per voluntaris de la 
campanya, petits i grans, que mostraran el seu suport a aquesta acció reivindicativa. 

 

“Ventura”, una proposta de teatre singular a Can Ramis  aquest dissabte dins la 
programació Ateneu 

No us perdeu aquest cap de setmana l'espectacle de teatre "Ventura", amb Meritxell 
Yanes i David Planas! "Quantes vegades no hem desitjat amb totes les nostres forces 
tornar enrere per canviar una decisió o un fet aparentment insignificant, perquè no 
hagués passat mai? Però això, simplement, no pot ser. Un cop hem pres una decisió, 
n’hem d’acceptar les conseqüències, per a bé i per a mal. I tirar endavant amb tota 
l’alegria que sigui possible en aquesta vida que ens ha tocat viure." 

Dues representacions el proper dissabte 26 de novembre, una a les 7 de la tarda i 
l'altre a les 10 del vespre, a Can Ramis, dins de la programació Ateneu Octubre-
Desembre 2016!  

 
 
 
 



Sant Celoni i la Batllòria participen a la trobada de "Gegantes amb tu" per donar 
suport al càncer de mama 

Les gegantes Maria del Puig i l'Esperança de les colles de Sant Celoni i la Batllòria van 
participar a la trobada de "Gegantes amb tu" on més de 80 colles geganteres d'arreu 
de Catalunya es van reunir amb més de 100 figures –totes femenines– i 500 músics 
per la recerca contra el càncer. La trobada va tenir lloc el passat 20 de novembre a  a 
l'avinguda Reina Maria Cristina de Barcelona. El 90% del que es va recaptar anirà al 
projecte Estudi, que tracta les alteracions moleculars del càncer de mama, mentre que 
l'altre 10% es destinarà a Oncovallés, una fundació d'ajuda oncològica que ajuda les 
persones afectades de càncer i els seus familiars. 

La iniciativa 'Les gegantes amb tu' va començar fa un any, el novembre del 2015, quan 
van diagnosticar càncer de mama a una gegantera de Sant Pere de Vilamajor, i el seu 
entorn va començar a buscar iniciatives per donar-li suport. Aquest projecte busca 
donar a conèixer la malaltia, contribuir econòmicament a la recerca oncològica i 
organitzar la trobada de gegantes més gran que s'hagués fet mai, com a cloenda del 
projecte. 

 
Concert de la Coral Briançó a Sant Martí de Montnegre per celebrar la capvuitada 

El diumenge 20 de novembre la Coral Briançó va fer un concert a l’església de Sant 
Martí de Montnegre amb motiu de la Festa Major de Sant Martí, i dins dels actes de 
Viu el Parc que patrocina l’Ajuntament de Sant Celoni. El concert, titulat “Primavera 
d’hivern”, estava integrat per diverses obres del renaixement, cançons populars i 
contemporànies, i va acabar amb un parell de nadales. 

La festa va començar amb la missa, en la qual la coral hi participa amb els seus cants 
des de fa molts anys, i després del concert hi va haver el tradicional i deliciós vermut 
servit pels parroquians de Sant Martí de Montnegre. Com sempre, va ser una trobada 
molt agradable en un entorn natural encisador. 

 

Nova oferta de cursos trimestrals de Conversa en Anglès, Alfabetització digital i 
Graduat en ESO a l'Escola d'Adults 

El Centre de Formació d'Adults obrirà properament un nou període de preinscripció i 
matrícula per a tres cursos de durada trimestral: Conversa en Anglès, Alfabetització 
digital i Graduat en Educació Secundària. 

A partir de l'1 de desembre, les persones interessades poden sol·licitar una entrevista 
d'orientació, per telèfon o presencialment. Les preinscripcions i entrevistes 
d'orientació es faran el 12 i 13 de desembre, i la matrícula, els dies 21, 22 i 23 de 
desembre, a Sax Sala - Centre de Formació i Ocupació. El número de places 
disponibles queda condicionat pel nombre de matriculacions dels alumnes de 
continuïtat. 

Si voleu més informació, podeu adreçar-vos a Sax Sala (Montserrat, 2), o bé trucar al 
938674175 o enviar un correu a cfadults@santceloni.cat. L'horari d'atenció al públic és 
de 9 a 14 h i de 16 a 20 h. 

El calendari, horari i preus dels cursos trimestrals dels quals s'obrirà matrícula són: 



• Conversa en anglès 
nivell 1: els dimarts de 17 a 18.30 h, del 10 de gener al 14 de març de 2017 
nivell 2: els dijous de 17 a 18.30 h, del 12 de gener al 16 de març de 2017 
nivell 3: els dimecres de 17 a 18.30 h, de l'11 de gener al 15 de març de 2017 
Preu  94,86 € 

• Alfabetització digital 
nivell 1: els dimarts i dijous de 19 a 20.30 h, del 10 de gener al 16 de març de 
2017 
nivell 2: els dilluns i dimecres de 17.30 a 19 h, del 9 de gener al 15 de març de 
2017 
nivell 3: els dilluns i dimecres de 19 a 20.30 h, del 9 de gener al 15 de març de 
2017 
Preu : 11,28 € 

• Graduat en Educació Secundària Obligatòria 
Objectiu: Assolir els coneixements que permetin a l'alumne/a l'obtenció del títol 
de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO). Per accedir-hi s'han 
de tenir 18 anys (o 16 anys en casos específics) o bé complir-los durant l'any 
natural en què s'inicia la formació. 
Durada dels mòduls del segon trimestre: del 9 de gener al 16 de març de 2017 
Horari: de dilluns a divendres de 16 a 19 h (si es cursen tots els mòduls) 
Preu:  76,06 € 

• La deixalleria de Sant Celoni participa en l'activitat Deixallibres dins de la 
Setmana Europea de la Prevenció de Residus  

 

Recapte d'aliments per a famílies celonines els dies 25 i 26 de novembre 

Les entitats socials de Sant Celoni Càritas i Creu Roja, amb el suport de l'Ajuntament, 
organitzen un recapte d'aliments per a ajudar a famílies del municipi. La recollida 
d'aliments tindrà lloc divendres 25 i dissabte 26 de novembre, de 10 a 21 h. Es 
necessita llet, oli, conserves de peix i de carn, pasta, sucre, cereals infantils i 
detergent. Deixeu les vostres aportacions als contenidors d'aliments que trobareu als 
supermercats Esclat, Caprabo, Aldi, Lidl, Condis, Mercadona, Dia i Simply. Moltes 
gràcies! 

 

La deixalleria de Sant Celoni participa a l’activitat Deixallibres. Dóna una nova 
vida als teus llibres vells! 

La deixalleria de Sant Celoni participa un any més a l'activitat Deixallibres, 
organitzada pel Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, que busca 
recuperar llibres usats per ser reutilitzats. Així, del 19 al 27 de novembre, es poden 
portar llibres ja llegits o utilitzats a la Deixalleria de Sant Celoni (Polígon Industrial Molí 
de les Planes, C/Rec del Molí, 4) per aconseguir que altres usuaris i usuàries els 
puguin llegir. Des que va començari aquesta campanya al 2010, s'han recuperat més 
de 22.000 exemplars. 

Paral·lelament i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, es farà una 
actuació informativa al Parc Natural del Montseny per prevenir els residus en aquest 
entorn amb la campanya nomenada Al PARC no llencis res, on es donarà informació 
i material de suport als visitants. 



Aquest acte i molts més s'enmarquen dins de la Setmana Europea de la Prevenció de 
Residus que té com a objectiu donar a conèixer iniciatives de prevenció de residus a 
tota Europa. L'agenda d'aquest any està disponible a aquest enllaç 

 

Ordre del dia del Ple municipal ordinari de dijous 24 de novembre de 2016 

 
I.- PART DISPOSITIVA 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del Ple de data 29.09.2016 i de 
l’acta de la sessió extraordinària de data 25.10.2016. 
 

2. Donar compte de la presa de possessió del càrrec de regidora municipal de la Sra. 
Maria Clemencia Gutiérrez Arriaga per la llista del partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de progrés ( PSC-CP). 
 

3. Donar compte de l’informe emès per l’Interventor accidental d’avaluació de l’execució 
del pressupost de la Corporació del tercer trimestre de 2016. 
 

4. Donar compte de l’informe emès per l’Interventor accidental de l’informe de morositat 
corresponent al tercer trimestre de 2016. 
 

5. Donar compte de l’informe emès per l’Interventor accidental relatiu als reparaments 
efectuats des del dia 30.09.2016 fins el 10.11.2016. 
 

6. Aprovació, si escau, de la modificació puntual de la Plantilla i la Relació de Llocs de 
Treball de l’Ajuntament de Sant Celoni 

 
7. Aprovació dels nous preus per a la prestació del servei d’explotació, conservació i 

manteniment del sistema de sanejament de Sant Celoni i la Batllòria, en el tercer any de 
contracte amb Aquambiente, Servicios para el Sector del Agua. 
 

8. Aprovació de la incorporació de la Sra. Maria Cristina Montoya Hellin al Consell de poble 
de la Batllòria, a títol individual. 
 

9. Ratificació de l’acord de dissolució com a membre consorciat del Consell General del 
Consorci de Comunicació Local ( CCL). 
 

10. Aprovació del Conveni amb la Unió de Federacions Esportives de Catalunya ( UFEC) 
per a la distribució de despeses de la Fase II del Centre Municipal d’Esports Sot de les 
Granotes. 

 
11. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit mitjançant transferència de 

crèdit número 6/2016. 
 

12. Aprovació de la modificació de l’article 13, apartat 4 del Plec de Clàusules 
Administratives particulars regulador del contracte administratiu de Gestió de Servei 
Públic Esportiu, mitjançant concessió administrativa – Complex Esportiu Municipal Sot 
de les Granotes: Piscina coberta i Sales Esportives. 
 



13. Aprovació dels preus públics de les diferents modalitats de serveis contemplats com a 
bàsics, del Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes, per a l’any 2017. 
 

14. Moció que presenta l’equip de Govern per donar suport al Referèndum, al procés 
constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la 
sobirania. 
 

15. Moció presentada pel grup municipal de la CUP Sant Celoni demanant la implementació 
d’un Servei de Bus escolar a l’Escola Soler de Vilardell a partir del curs 2017-2018. 
 
 

II- CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
  
16. Informació de les resolucions dictades per l’Alcaldia i el regidor de Seguretat Ciutadana 
els mesos de setembre i octubre de 2016. 
 
17. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l’Alcaldia en els 
mesos de setembre i octubre de 2016. 
 
18. Precs i preguntes. 

 


