NOTA DE PREMSA
30 de novembre de 2017

•

Més de 140 parades i un extens programa d'activitats ompliran la Fira de
Nadal el cap de setmana del 2 i 3 de desembre. No t’ho perdis!

•

Sant Celoni commemora el Dia Internacional contra la violència de gènere
amb un recital musical i poètic

•

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

•

Torna el Gran Recapte d'aliments per a famílies celonines, aquest cap de
setmana als supermercats

•

Si voleu tenir un gos o un gat, penseu en l’adopció!

•

Borja Penalba i Mireia Vives portaran música i poesia aquest dissabte al
Teatre Ateneu amb L'Amor fora de mapa de Roc Casagran

•

Espectacle infantil El més petit de tots de Lola Anglada aquest diumenge
al Teatre Ateneu

•

Si tens un infant de 0 a 3 anys, inscriu-te al nou butlletí electrònic
mensual "Creixem en família"!

•

Els comerços celonins participants a l'Open Night donen 380 euros a
l'Associació Neurològica Baix Montseny

•

Ordre del dia Sessió ordinària del dia 30 de novembre de 2017

Més de 140 parades i un extens programa d'activitats ompliran la Fira de Nadal el
cap de setmana del 2 i 3 de desembre. No t’ho perdis!
Un any més l'Ajuntament de Sant Celoni, en col·laboració amb el comerç celoní,
organitza la Fira de Nadal als carrers del centre de la vila. Aquest esdeveniment és
una oportunitat per mostrar als visitants la varietat i la qualitat de l'oferta comercial de
la vila, que enguany aplega més de 140 parades amb una gran diversitat de productes
i on trobareu tot allò que necessiteu per aquestes festes.

Durant aquests dos dies, hi haurà un amanit programa d'activitats pensat per als grans
i per als més petits de la casa: trenet, espectacles infantils, rucs, tallers, inflables, food
trucks, actuacions musicals, pa amb botifarra, caldo per a tothom...
Consulteu l'horari i la ubicació de totes les activitats a www.santceloni.cat/firadenadal

Sant Celoni commemora el Dia Internacional contra la violència de gènere amb
un recital musical i poètic
El PIEG (Plataforma d'Iniciatives per l'Equitat entre gèneres) on hi participa
l’Ajuntament va organitzar el passat dissabte 25 de novembre un seguit d'activitats a la
plaça de la Vila per commemorar el Dia Internacional contra la violència de gènere a
Sant Celoni.
En primer lloc, la cantautora Lobato Gonsales va fer un concert de cançons sobre
textos de diferents poetesses d'amèrica Llatina, sota el títol genèric Ellas me cubren a
versos. Veinte países, veinte mujeres. I tot seguit, hi va haver una lectura de poemes a
càrrec dels poetes Pau Gener i Andrea Peña. Per acompanyar la vetllada, una
paradeta va oferir coca i xocolatada al públic assistent.
Durant tota la setmana, la façana de l’Ajuntament ha lluït un enorme llaç de color lila.

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, web municipal o presencialment. Les preinscripcions i
entrevistes d'orientació es faran l’11 i 12 de desembre, i la matrícula, els dies 20 i 22
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: grup A: divendres de 9:30 a 11 h, del 12 de gener al 23 de març de 2018
grup B: dimarts de 17 a 18:30 h, del 9 de gener al 20 de març de 2018
nivell 2: dilluns de 17 a 18.30 h, del 8 de gener al 19 de març de 2018
nivell 3: dijous de 17 a 18.30 h, de l’11 de gener al 22 de març de 2018
Preu 96,66 €
Alfabetització digital
nivell 1: dimarts i dijous de 19 a 20:30 h, del 9 de gener al 22 de març de 2018

nivell 2: dimarts i dijous de 16 a 17:30 h, del 9 de gener al 22 de març de 2018
nivell 3: dilluns i dimecres de 18:30 a 20 h, del 8 de gener al 21 de març de 2018
Preu : 11,49 €
•

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 8 de gener al 23 de març de 2018
Horari: de dilluns a divendres de 16 a 19 h (si es cursen tots els mòduls)
Preu: 77,50 €

Torna el Gran Recapte d'aliments per a famílies celonines, aquest cap de
setmana als supermercats
Les entitats 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 1 i dissabte 2 de desembre, de 10 a 21 h. Es necessita llet, oli,
conserves de peix, cereals i galetes d'esmorzar, detergent per la roba i la llar, sabó,
xampú i altres productes d'higiene personal.
Podeu deixeu les vostres aportacions als contenidors d'aliments que trobareu als
supermercats de la vila.
Gràcies per la vostra solidaritat!
Si penseu en tenir un gos o un gat, adopteu!
Si esteu pensant tenir un animal, adopteu. Trobareu gossos i gats que esperen una
nova llar a la Residència Canina i Felina Can Clarens, que acull els animals
abandonats al municipi i promou la seva adopció. La trobareu a Masia Can Clarens, a
Vallgorguina. Podeu saber més de totes les mascotes que esperen un nova família a
la seva pàgina web, Mascotes Bcn (www.mascotesbcn.com) o trucant al telèfon 93
707 44 12.
Dins del marc de Croada contra l'incivisme, el capítol 6 parla de la importància
d'estimar els animals i ser responsables amb les nostres mascotes. Per això, a més de
controlar que tinguin bona salut i una alimentació adequada, que portin la cartilla
sanitària al dia o que siguin cívics als espais públics, també es promou l'adopció
envers la compra d'animals.
Teniu tota la informació a www.santceloni.cat/supermonts

Borja Penalba i Mireia Vives portaran música i poesia aquest dissabte al Teatre
Ateneu amb L'Amor fora de mapa de Roc Casagran
Dins la programació del Teatre Ateneu, aquest dissabte a les 8 del vespre es podrà
veure L’Amor fora de mapa de Roc Casagran.

Roc Casagran, ràpsoda i autor
Lluís Cartes, músic i cors
Borja Penalba, músic, cantant i director
Mireia Vives, cantant i autora
Quim Puigtió (Kato), tècnic de so
L'amor fora de mapa és un espectacle portat als escenaris per a mostrar al públic la
força dels mots i les músiques que habiten els treballs homònims dels autors. A la
representació, s'interpreten les cançons basades en els poemes que apareixen a la
novel·la, mentre Casagran recita i dramatitza fragments del seu llibre i altres textos
inèdits. Un espectacle que conjuga a la perfecció literatura i música, pensat perquè
l'espectador gaudeixi d'una experiència total, acompanyant als intèrprets en el viatge
que proposa l'obra.
Venda d'entrades:
•
•
•

Al Centre Municipal d'Expressió (c. Sant Josep, 18), de dilluns a dijous, de 10 a
13h i de 17 a 20h.
En línia, a www.santceloni.cat/teatreateneu
A les taquilles del teatre, una hora abans de l'espectacle.

Durada: 80 minuts
Preu: General: 12 €. Carnet Biblioteca, majors de 65 i menors de 14 i Carnet Jove: 10
€

Espectacle infantil El més petit de tots de Lola Anglada aquest diumenge al
Teatre Ateneu
Diumenge 3 de desembre a les 12 h al Teatre Ateneu, espectacle infantil: El més petit
de tots de Lola Anglada.
Paula Joseph, actriu
Dani Caracola, Andreu Renau i Dani Farran, músics
Jordi Centelles, direcció
Ariadna Matas, autora
La Jordina s'amaga a les golfes de casa l'àvia després d'una discussió amb els pares.
Allà descobreix com va ser la infantesa de la seva àvia. Acompanyada per tres músics
que apareixen d'una vella capseta de música, trobarà un llibre que li canviarà la vida:
El més petit de tots. La Jordina s'imagina què faria el protagonista del llibre -creat per
Lola Anglada el 1937- a la Barcelona actual, i s'adona que els valors que El més petit
de tots defensava llavors són, encara ara, necessaris de reivindicar. La Jordina reviurà
diversos moments del conte i baixarà de les golfes amb una actitud completament
diferent.
Venda d'entrades:
•
•
•

Al Centre Municipal d'Expressió (c. Sant Josep, 18), de dilluns a dijous, de 10 a
13h i de 17 a 20h.
En línia, a www.santceloni.cat/teatreateneu.
A les taquilles del teatre, una hora abans de l'espectacle.

Durada: 50 minuts
Preu: General: 5 €. Menors de 10 anys: 3 €. Menors de 2 anys: gratuït
Si tens un infant de 0 a 3 anys, incriu-te al nou butlletí electrònic mensual
"Creixem en família"!
Si ets pare o mare d'un infant de 0 a 3 anys, o estàs esperant un, inscriu-te al butlletí
electrònic mensualCreixem en família per estar informat de totes les activitats
específiques per aquest col·lectiu que s'ofereixen a nivell municipal. Un cop al mes,
rebràs tota la informació d'activitats tan variades com el ioga prepart, matronatació per
embarassades, massatges infantils, suport a l'alletament matern, xerrades, contes per
a menuts, espectacles culturals, musicals o altres actvititats, per poder gaudir de
temps en família o amb el teu infant.
Per inscriure't, només cal dirigir-se a www.santceloni.cat/butlletins i donar-se d’alta.

Els comerços celonins participants a l'Open Night donen 380 euros a
l'Associació Neurològica Baix Montseny
Una cinquantena de comerços de Sant Celoni han fet una donació a l'Associació
Neurològica Baix Montseny. Concretament, el passat 28 de juliol va tenir lloc la tercera
edició de l'Open Night al municipi i els comerços participants van sortejar diversos vals
de compra per valor de 50 € i 100 €. Amb els diners restants, un total de 380 €, han
realitzat aquesta donació a l'entitat, que consideren "que realitza una fanfàstica tasca
social".
Els comerços participants són els següents: Ade Esports/Infinity, Antiga Casa Anfruns,
Artemanías, Autoservei Arenas, Barricada de Paper, Calçats Major, Calçats Monrabà
Adults, Can Bilbeny, Canada House, Carns Vigas, Chic2U, Clos Idomgest/Nou Espai,
Crac Crac, Cucut Joguines, Divinament, Dori Dori Sant Celoni, El Cafetó, El Grapat, El
Petit Racó, Els Avets, Equivalenza, Events i Viatges, Gaia Ecobotiga, Galetes Xocolata
i Mel, Immobiliària Montseny-Montnegre, Joieria Soto, KM Homedecor, La Ventana
Natural Sant Celoni, Macià Hobby, Maina minerals, Majó, Mima’t, Monrabà Sabateria
Infantil, Mora Vigas, Ninou Marroquineria, NuAnJu el sabater dels nens, Oleum, Pas a
Pas calçats, Pastisseria Lleonart, Perfumeria Druni, Saem viatges, Sanjuan òptics,
Sant Celler Sant Celoni, Trady’s, Tretze Vents, Verde Limón, Xaubet Joiers, Xicota de
Orovio, Xics i Xtu.

Ordre del dia Sessió ordinària del dia 30 de novembre de 2017
D'acord amb les facultats que m'atorga l'article 41.4 en relació al 78.1 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, així com els articles 46 de la
Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local, i 53 i 98 del Decret Legislatiu
2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
DECRETO convocar sessió ordinària del Ple municipal per al dijous 30 de novembre
de 2017 a les 21:00 h, en primera convocatòria, al saló de sessions de l'Ajuntament,
amb el següent ordre del dia:

I.- PART DISPOSITIVA

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del Ple municipal de data
28.09.2017, de l’acta de la sessió extraordinària i urgent de data 25.10.2017, de l’acta
de la sessió extraordinària de data 30.10.2017 i de l’acta de la sessió extraordinària de
data 23.11.2017.

2. Donar compte de l’execució pressupostària del tercer trimestre de 2017.
3. Donar compte de l’informe de morositat emès per la interventora corresponent al
tercer trimestre de 2017.
4. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 8/2017, mitjançant concessió de
suplement de crèdit.
5. Aprovació de les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions mitjançant
el procediment de concurrència competitiva destinades a finançar el pagament de
l’impost sobre béns immobles de l’any 2018 del municipi de Sant Celoni.
6. Aprovació de delegació a la Diputació de Barcelona per tal que mitjançant el seu
organisme de gestió tributària exerceixi, per compte d’aquesta corporació, les
competències de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic.
7. Aprovació dels preus públics per a les quotes dels serveis contemplats com a
bàsics, que ofereix el Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes, per a l’any
2018.
8. Adhesió a determinats lots de l’acord marc del servei de manteniment d’aparells
elevadors i de subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitats
locals de Catalunya.
9. Aprovació inicial del projecte per a la instal·lació de calefacció i aire condicionat de
l’escola bressol municipal El Blauet.
10. Aprovació provisional del Pla especial de modificació de l’ús d’equipament a
l’edifici Puigdollers de Sant Celoni.
11. Adjudicació, si escau, del contracte per a l’explotació del bar restaurant del Teatre
Ateneu de Sant Celoni.
12. Aprovació del codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Sant Celoni.
13. Aprovació del nou calendari estimatiu de sessions de la Junta de Govern Local per
a l’any 2018.

II- CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

14. Informació de les resolucions dictades per l’Alcaldia i el regidor de Seguretat
Ciutadana els mesos de setembre i octubre de 2017.
15. Precs i preguntes.

