
El vial, pendent només de les últimes adequacions, es presentarà al setembre

Sant Celoni completa la senyalització 
de la ronda Tordera-Pertegàs

La senyalització inclou 35 fites direccionals com la de la imatge, amb croquis de situació i informació de distàncies

Sant Celoni

EL 9 NOU

Sant Celoni ha completat 
la senyalització de la ronda 
Tordera-Pertegàs, que s’ini-
cia al barri de les Borrelles 
i connecta tot el perímetre 
del nucli urbà, passant per la 
zona esportiva i educativa de 
Can Sans, el puig de la Mare 
de Déu, el Sot de les Grano-
tes i el Pont Trencat, fins a la 
Tordera, al polígon Molí de 
les Planes. 

La senyalització consta de 
quatre plafons informatius 
als quals hi ha un croquis 
complet de l’itinerari i 
informació general sobre la 
durada, un perfil altitudinal 
i algunes recomanacions de 
comportament i prevenció. 
També s’han fet algunes 
millores en el traçat, com 
la instal·lació de tanques 
de fusta o el marcatge amb 
travesses de fusta d’un petit 
tram. Resta només l’adequa-
ció a la zona de Can Giralt, 
on s’està fent un nou camí de 

vianants. També es preveu 
posar un semàfor a la cruïlla 
amb la carretera de Campins. 
La previsió de l’Ajuntament 

és que el nou vial es presenti 
al setembre, després de la 
festa major de Sant Martí. 
L’obra s’ha fet a partir d’un 

projecte que van proposar 
l’any passat els alumnes de 
quart d’ESO de l’escola Cor 
de Maria.

Llinars 

externalitza 

la consergeria 

dels edificis 

municipals

Llinars del Vallès

J.B.M.

L’Ajuntament de Llinars ha 
tret a licitació el contrac-
te dels serveis de neteja 
dels equipaments i edificis 
municipals juntament amb 
el servei de consergeria de 
les escoles i equipaments 
esportius municipals i Poli-
cia Local. El pressupost base 
de licitació és de 453.541,83 
euros anuals. El servei de 
neteja dels equipaments 
i edificis municipals ja fa 
temps que s’havia externa-
litzat, però ara també es farà 
amb el servei de consergeria 
de les escoles i equipaments 
esportius municipals i Poli-
cia Local.

El regidor de Serveis Ter-
ritorials i primer tinent d’al-
calde de Llinars, Pere Grivé, 
apunta que “s’han volgut 
unificar els dos serveis, el de 
neteja i el de consergeria en 
una sola empresa per fer-ho 
més àgil”. Grivé apunta que 
“l’empresa adjudicatària ha 
de subrogar el personal que 
ara és de l’Ajuntament i ocu-
pa les places de consergeria” 
i per tant “mantindran el lloc 
de treball amb les mateixes 
condicions, antiguitat, hora-
ri i nòmines” però ara dins 
de l’empresa adjudicatària. 
Actualment hi ha molts edi-
ficis municipals “que estan 
tot el dia oberts i alguns fins 
i tot els caps de setmana” 
i que necessiten personal. 
Quan hi ha una baixa “s’ori-
gina un problema perquè has 
de buscar una persona per 
substituir qui està de baixa 
i s’ha de treure d’un altre 
lloc. És un drama” diu Pere 
Grivé. Amb l’externalització, 
l’empresa adjudicatària ha de 
portar un substitut.

VINE A CONÈIXER EL NOU CONCEPTE
DE BOTIGA DESTINADA A L’EQUIPAMENT 

DE LA LLAR

CARDEDEU - Av. Rei en Jaume, 345 Tel. 93 846 11 46

La botiga ‘on line’
Ara ens pots trobar 
les 24h cada dia de 

l’any a la nostra 
botiga ‘on line’

www.bricotechonline.com

• ELECTRODOMÈSTICS

• IMATGE I SO

• INFORMÀTICA

• OBJECTES DE REGAL

• DECORACIÓ

• PARAMENT

   DE LA LLAR

• PINTURA

• BRICOLATGE

• JARDINERIA

• FERRETERIA

Aire condicionat 
portàtil

DAITSU 2600W

299

Av. Catalunya, 11-13

Tel. 93 845 10 01

08459 St. Antoni de Vilamajor

VARIETAT en VINS i CAVES

Av. Catalunya, 11-13

Tel. 93 845 10 01

08459 St. Antoni de Vilamajor
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