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Comenecen els treballs per elaborar el Pla de Salut Local

Reunió de les àrees de l’Ajuntament que intervenen en el Pla.

Sant Esteve tindrà un Pla de
Salut a finals d’any. Aquest
és el compromís de l’equip
de govern recollit de les propostes que en matèria de
salut es van plantejar en el
marc dels Pressupostos
Participatius.
Fundació Gol i Gorina
En breu, l’Ajuntament signarà un conveni amb la
Fundació Jordi Gol i Gori-

na, organització vinculada a
l’Institut Català de la Salut,
que s’encarregarà de l’elaboració del document.
Per part seva, diferents
àrees municipals, com Joventut, Esports, Benestar
Social, entre d’altres, ja han
començat a treballar en
aquest projecte. Per la seva
importància, també s’ha creat la figura del coordinador de
Salut.

Enquesta al web i al SIAC
L’elaboració d’aquest Pla de
Salut vol ser també un procés de participació ciutadana i, per aquest motiu, es
comptarà amb les aportacions de les entitats i col·lectius locals. També els
particulars poden dir-hi la
seva a través d’una enquesta que trobaran tant al SIAC
com a través de la pàgina
web www.sesrovires.net.
Diagnòstic al desembre
El desenvolupament del Pla
de Salut de Sant Esteve es
farà per fases.
Inicialment, hi haurà
una recollida de dades i un
posterior anàlisi. A finals
d’any s’arribarà a un diagnòstic sobre quina és la situació
de la salut al municipi. Salut,
però, entesa de manera global, més enllà del que és l’absència de malalties.

L’Ajuntament sol·licita el domini sesrovires.cat
Sesrovires.cat es convertirà
en breu en un nou domini operatiu de l’Ajuntament de Sant
Esteve. Tot i que ja s’han gestionat els tràmits per tenir-lo,
l’allau de demandants que
han sol·licitat un domini .cat,
d’ençà que el passat 13 de
febrer es posés en marxa la
campanya de registre per a
institucions, ha provocat un
retard en la seva concessió.
xarxases.cat
A banda del sesrovires.cat, el
consistori sesrovirenc també
n’ha sol·licitat d’altres, alguns
d’ells amb webs ja operatius,
com és el cas de xarxases, i
d’altres en els que ja s’està treballant com a nous projectes.

Formada per 15 membres
Aquesta comissió està formada per persones que organitzen o participen de manera activa en activitats relacionades amb el Casal de la
Gent Gran. Està formada per
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Es crea una Comissió Permanent de
Matrícula adreçada als escolars nouvinguts
Fins ara, els infants nouvinguts (d’infantil i primària) que
es volien matricular a Sant
Esteve, un cop iniciat el curs,
havien de dirigir-se a La Roureda. L’entrada en funcionament del nou CEIP, ha ampliat l’oferta escolar al municipi.
Això ha motivat la necessitat
de regular els mecanismes
de matriculació d’aquests infants, a través de la creació

de la Comissió Permanent de
Matriculació. La finalitat
d’aquest organisme és centralitzar des de l’Ajuntament,
el seguiment i formalització de
la matriculació d’aquests
alumnes. La Comissió vetllarà per un servei a les famílies
més eficient i garantirà una
millor acollida dels infants en
el seu procés d’integració als
centres docents del municipi.

Preinscripciones ordinarias, a partir del 21 de marzo
La apertura del proceso de preinscripción y matrícula ordinaria para el segundo ciclo de educación infantil y enseñanza obligatoria -a la espera del decreto oficial- puede avanzarse que se realizará del 21 de marzo y hasta el 3 de abril.
Durante el mes de abril se producirá la baremación,
mientras que el plazo de matriculación está programado
del 29 de mayo al 2 de junio.
más información en: www.gencat.net/educacio

El alcalde abre un bloc en Internet
En su apuesta por las nuevas tecnologías y la participación ciudadana, el alcalde de Sant Esteve, Enric Carbonell,
ha abierto un bloc personal en Internet.
Se trata de una especie de cuaderno electrónico que
recoge información, reflexiones y opiniones personales
sobre cuestiones relacionadas con la gestión y la política
municipal. Los artículos se actualizarán semanalmente.
Desde esta nueva ventana electrónica, los
sesrovirencs y sesrovirenques también podrán hacer llegar al alcalde sus aportaciones y opiniones sobre aquello
que les interesa o les afecta. Este nuevo espacio de
intercomunicación y de participación se suma al que ya
existe en el web municipal, con el apartado «Digues-li a
l’alcalde».

Premiada una empresa local
como mejor iniciativa comercial

www.enric-carbonell.net
El alcalde, Enric Carbonell, entregó el premio a Pedro García.

Primeres reunions de treball de la Comissió de la Gent Gran
El passat 7 de desembre, la
Comissió de la Gent Gran es
va reunir per primera vegada.
Des de llavors, han començat
a treballar activament en les
qüestions que afecten el seu
col·lectiu. Una d’elles és la residència i centre de dia, de la
qual van participar en la decisió
d’on es construirà, després de
visitar dos possibles ubicacions. Finalment van decidir-se,
per unanimitat, per la masia de
Can Serra.
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Ambi-control, empresa ubicada en Sant Esteve y propiedad de Pedro García Vilardell,
ha conseguido el primer premio a la mejor iniciativa comercial en el Concurso de
Iniciativas Empresariales del
Baix Llobregat Nord.
La entrega de los galardones tuvo lugar el pasado 24
de febrero, en Olesa de
Montserrat. Al acto asistieron
el alcalde, Enric Carbonell, y

Pedro García Vilardell, director de esta compañía dedicada a la fabricación de
perfumeria ambiental sanitaria para la descontaminación,
desodorización y aromatización.
El año pasado, otro negocio de Sant Esteve,
Solucions
Climàtiques
Cantarell, también fue premiado en este certamen y en la
misma categoría.

Curs d’anglès al personal de l’Ajuntament
Reunió mensual de la comissió de la Gent Gran.

15 persones, que es reuneixen amb la regidora de l’àrea,
un cop al mes, de manera ordinària, o bé quan cal debatre
un tema extraordinari.
Una vegada es formalitzi, aquesta comissió passa-

rà a formar part de les comissions sectorials ja existents i
que són una eina molt útil de
participació i molt directa per
conèixer les qüestions que
afecten els col·lectius implicats.

El personal de l’Ajuntament que realitza funcions d’atenció
al públic està participant en un curs de perfeccionament
d’anglès. Aquestes classes s’emmarquen dins el programa
de formació que anualment organitza el Departament de
Recursos Humans i que va dirigit a professionalitzar la
tasca que realitzen els treballadors municipals, en els
diferents àmbits, i per tant, a millorar l’atenció vers el ciutadà.

