
Concurs públic per a la concessió 
administrativa d’una parada de venda 
al Mercat Municipal de Sant Carles

Per acord de la Junta de Govern Local, de data 16 de juliol 
de 2013, s’han aprovat els plecs de condicions tecnicoad-
ministratives que han de regir el concurs públic per a la 
concessió administrativa d’una parada de venda al Mercat 
Municipal de Sant Carles.

Els plecs de condicions es poden consultar a la pàgina web 
de l’Ajuntament www.granollers.cat i a l’Oficina de Via Pú-
blica i Mercats, al carrer de Sant Josep, 7, 2a planta, de 
dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

La documentació per prendre part en el concurs es pot pre-
sentar en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), al carrer de 
Sant Josep, 7, bxs., de dilluns a dijous, de 8.30 h a 14.30 h, i 
divendres, de 8.30 h a 14 h, fins al dia 5 de setembre de 2013.

Granollers, 18 de juliol de 2013

La secretària general accidental,

Àngels Badia i Busquets

Divendres, 26 de juliol de 2013
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Tres homes van inutilitzar les alarmes i van estar unes quatre hores dins les naus

Assalten en una mateixa nit 
tres empreses a la Garriga
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Amb les eines que van aconseguir al taller mecànic Pit Box els lladres van foradar la porta lateral de la nau de Ciurans

La Garriga

EL 9 NOU

Uns desconeguts van robar 
la nit de dilluns a dimarts 
tres empreses situades 
l’una al costat de l’altra al 
polígon industrial de Can 
Met Sidro, a la Garriga. El 
robatori va durar entre tres 
i quatre hores i els lladres 
van anar movent-se d’una 
empresa a l’altra pels patis 
interiors. Van fer servir les 
eines que van aconseguir al 
taller mecànic on van entrar 
primer per forçar les portes 
metàl·liques d’accés a les 
altres dues naus. Tot i que 
totes tres empreses tenien 
alarma, no en va sonar cap. 
Se sospita que els lladres van 
fer servir inhibidors. 

Els Mossos han obert una 
investigació per tal de loca-
litzar als autors del robatori. 
Segons han explicat els afec-
tats a EL 9 NOU, per la filma-
ció que van fer les càmeres 
de seguretat d’una de les 
tres empreses, s’ha pogut 
determinar que van accedir 
a l’interior de les naus tres 
persones. Tots anaven amb la 
cara coberta amb passamun-
tanyes i portaven guants.

Es creu que el primer 
robatori es va fer a les instal-
lacions de Caro Import, 
una empresa dedicada a la 
fabricació d’almívar de llet i 
a l’importació de productes 

alimentaris d’altres països. 
Els lladres hi van accedir deu 
minuts abans de la mitjanit, 
un parell d’hores després que 
hagués marxat el darrer tre-
ballador. Ho van fer per una 
finestra situada a 2,5 metres 
d’alçada per on van entrar 
fent una escala amb restes de 
palets que hi havia al mateix 
pati. Per les càmeres que hi 
ha instal·lades, se sap que hi 
van estar una hora. En aquest 
temps, van regirar totes les 
oficines d’on es van empor-

tar dos ordinador portàtils, 
dos mini iPad, càmeres de 
fotos, aparells de GPS i un 
miler d’euros en efectiu. A la 
nau, van trencar una màqui-
na de vènding de cafè i van 
emportar-se els diners que hi 
havia a dins. En total, quan-
tifiquen els danys en uns 
10.000 euros.

Els assaltants van entrar al 
taller mecànic Pit Box, que 
té l’entrada pel carrer Vulcà. 
Van accedir a l’interior de 
la nau per una porta lateral 

Fanta, Coca-Cola i 
bombons
La Garriga

En una habitació de les ofi-
cines de Mobles Ciurans 
els tres lladres van trobar 
una nevera on hi havia 
llaunes de Fanta i de Coca-
Cola i bombons. Van deci-
dir agafar-los però no se’ls 
van emportar. Van beure 
els refrescos i menjar els 
bombons al pati de la nau 
abans de marxar.

i van anar cap a les oficines. 
Allà ho van remenar tot i van 
rebentar la caixa forta que hi 
havia per treure’n els diners. 
També van espatllar l’alarma. 
Després, van anar a la zona 
de taller on van agafar diver-
ses eines, que van fer servir 
per esbotzar les portes d’ac-
cés a les altres dues empre-
ses, i diverses màquines, que 
es van emportar. També van 
remenar l’interior de diver-
sos vehicles de clients però 
no se’n van emportar res.

AMB LES EINES QUE VAN 
TROBAR ALLÀ MATEIX

A través dels patis que hi ha 
entre les naus, els lladres 
van anar a les altres dues 
empreses. A Mobles Ciurans, 
van intentar fer un forat a 
la paret metàl·lica de la nau 
però van parar quan van veu-
re que al darrera hi havia una 
paret d’obra. Llavors, van 
decidir foradar la porta bas-
culant que hi ha a un lateral 
de la nau on hi ha les ofici-
nes. Els assaltants van pujar 
cap a les oficines i també ho 
van regirar tot. Només hi van 
trobar una petita quantitat 
de diners en monedes que els 
responsables d’aquesta histò-
rica fàbrica de mobles tenen 
per si han de tornar canvi. 
També es van emportar una 
motxilla amb un ordinador 
portàtil i un iPad. En aquest 
cas, no van sostreure cap eina 
del taller.

En el cas de Pit Box, aquest 
és el primer robatori que 
pateix aquest taller, que fa 
un any que va obrir a la Gar-
riga. Mobles Ciurans ja havia 
patit altres assalts, també a 
les oficines, tot i que ara feia 
força temps que no en patien 
cap.

Crema un aire 
condicionat d’una 
casa de Vallgorguina

Vallgorguina

Un incendi va cremar un apa-
rell d’aire condicionat que hi 
havia a l’entresolat d’una casa 
de la urbanització Baronia del 
Montseny, a Vallgorguina. 
Els fets van passar dimarts 
a la tarda al carrer Sant Ber-
nat. Els mateixos propietaris 
van poder apagar el foc. Els 
Bombers van ventilar l’espai 
afectat pel fum.

Un ferit en un xoc 
entre un cotxe i una 
furgoneta a l’AP-7

Sant Celoni

Una persona va patir ferides 
en una topada entre una fur-
goneta i un turisme que hi va 
haver dijous al matí a l’AP-7 
a l’altura de Sant Celoni. El 
turisme va bolcar. El ferit va 
ser traslladat pel SEM a l’Hos-
pital de Sant Celoni.

Un incendi crema 
llenya en un pati 
d’una casa de Bigues 
i afecta el garatge
Bigues i Riells

Un incendi va afectar una 
pila de llenya que hi havia 
a l’exterior d’una casa del 
carrer Surera, a la urbanit-
zació Castell de Montbui, 
a Bigues, aquest dilluns al 
matí. Segons han explicat 
els Bombers, el foc, que va 
començar poc després de les 
10 del matí, es va escampar 
a l’interior del garatge que 
hi havia a tocar i va afectar 
matalassos i altres materials. 
Aquest fet va propiciar que 
la planta baixa de la casa 
quedés afectada pel fum, que 
els Bombers van haver de 
ventilar. Les flames també 
van cremar un tram de la 
tanca que separa la casa afec-
tada de la del costat. Hi van 
treballar quatre dotacions 
dels Bombers que en uns 30 
minuts van poder donar l’in-
cendi per controlat.

Els Bombers 
rescaten a Granollers 
una gossa amb el cap 
atrapat en una reixa
Granollers

Els Bombers de la Generali-
tat van rescatar aquest dime-
cres al migdia a Granollers 
una gossa a qui va quedar 
el cap atrapat en una reixa 
metàl·lica d’una casa. Els 
Bombers van rebre un avís 
cap a 1/4 de 2 del migdia per 
uns fets que es van produir 
en un habitatge del carrer 
Apel·les Mestres, al barri de 
Granollers Nord. Per poder 
alliberar l’animal, va caldre 
serrar una de les barres de 
ferro de la reixa, segons han 
explicat fonts dels Bombers. 
D’aquesta manera, es va 
poder alliberar la gossa. L’ac-
tuació es va poder fer sense 
que es fes mal a l’animal. En 
l’operació de salvament, hi 
va treballar una sola dotació 
dels Bombers en una ope-
ració que va durar uns 45 
minuts.


