
L’Ajuntament de la Garriga convoca 

3 BEQUES DE RECERCA PER
LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA 

HISTÒRICA DE LA GARRIGA.

El text íntegre de les bases es pot consultar a 
www.lagarriga.cat i al tauler d’anuncis municipal.

El termini de sol·licituds és d’un mes a partir de la 
publicació de l’acord al BOP.

Divendres, 16 de maig de 2008
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Francesc Deulofeu i Laura Costa, en la conferència informativa d’aquest dimecres

Parets, Montmeló 
i Montornès 
compartiran 
Oficina 
d’Habitatge

Parets del Vallès

G.N.

El ple de l’Ajuntament de 
Parets tenia previst aprovar 
dijous, amb aquesta edició 
tancada, el conveni de col·
laboració per a l’establiment 
d’una Oficina Local d’Habi·
tatge, compartida per Parets, 
Montornès i Montmeló. 
Aquesta Oficina, que Parets 
va estrenar fa uns mesos al 
carrer Major, i que ara també 
comptarà amb la participació 
dels altres dos ajuntaments, 
oferirà als ciutadans serveis 
d’informació i assessorament 
general sobre l’habitatge i 
gestionarà el registre únic 
d’habitatge protegit per als 
tres municipis. 

Una altra de les funcions 
que tindrà l’Oficina serà tra·
mitar l’accés als ajuts per a la 
rehabilitació d’habitatges i 
edificis i gestionar les cèdu·
les d’edificabilitat. El servei 
compartit pels tres municipis 
també s’ocuparà de la gestió i 
assessorament en matèria de 
borsa comuna  d’habitatge de 
lloguer. El conveni vol apro·
par encara més a la població 
els serveis i els tràmits rela·
cionats amb l’habitatge.

ICV de Granollers 
denuncia l’estat del 
carrer Lluís Companys

Granollers

ICV de Granollers ha presen·
tat una instància a l’Ajunta·
ment denunciant el mal estat 
de les voreres i la manca 
d’enllumenat en el tram del 
carrer Lluís Companys, entre 
ronda Sud i avinguda Euro·
pa. A banda, a les nits no hi 
ha il·luminació, fet que el fa 
especialment perillós.

Sant Celoni

Yolanda Duque

L’alcalde de Sant Celoni, 
Francesc Deulofeu (CiU), 
vol convocar un referèndum 
per conèixer l’opinió dels 
veïns del poble sobre l’Àrea 
Residencial Estratègica 
(ARE) que la Generalitat i 
el govern municipal volen 
impulsar al sector de Can 
Riera de l’Aigua i que 
representaria la construcció 
d’uns 1.200 pisos, dels quals 
un 50% de protecció, en els 
propers anys. 

Deulofeu, que va argu·
mentar que “la decisió és 
prou important com per 
fer·la extensiva a tota la ciu·
tadania”, va explicar aquest 
dimecres que l’objectiu no és 
passar per sobre del resultat 
del darrer ple extraordinari, 
que va rebutjar el pla amb 
els vots de la CUP i el PSC, 
sinó legitimar l’actuació del 
govern mitjançant el posicio·
nament, ja sigui a favor o en 
contra, de tot el poble. 

L’alcalde i la regidora de 
Comunicació, Laura Costa, 
van comparèixer en confe·
rència informativa després 
que, per primera vegada en 
aquesta legislatura, es fes 
palesa en el darrer ple la 
situació de feblesa en què 
es troba el govern munici·
pal, amb només set regidors 
davant dels vuit del PSC i els 
dos de la CUP que han donat 
suport extern al govern fins 
ara, però que han amenaçat 
obertament de retirar·lo 
arran d’aquest pla urbanístic. 
“És evident que, dels 17 regi·
dors de l’Ajuntament, n’hi 

ha 15 que, malgrat no estan 
d’acord amb el com, sí que 
ho estan amb el que”, va dir 
Deulofeu, en clara al·lusió al 
posicionament del PSC, que 
veu bé el concepte de l’ARE 
però rebutja la seva execució 
a Can Riera de l’Aigua i pro·
posa ubicacions alternatives.

Sobre l’actitud dels socia·
listes, l’alcalde va assegurar 
“estar sorprès”, ja que el 
govern té evidències que 
demostren que, durant 
la passada legislatura, els 
socialistes van mantenir 
contactes amb la propietat 
de la zona i van manifestar 
la intenció d’urbanitzar·la. A 
més, Deulofeu assegura que 
el grup municipal socialista, 
encapçalat per l’exalcalde 

Joan Castaño, sempre ha vist 
amb bons ulls la possibilitat 
de traspassar la línia del riu 
Pertegàs i situar la frontera 
del nucli urbà en la futura 
línia del TGV. 

PACTE AMB LA CUP

En referència al pacte de 
governabilitat que es va 
firmar amb la CUP i que va 
permetre la seva investidura 
com a alcalde, malgrat que 
CiU té un regidor menys que 
el PSC, Deulofeu va recordar 
que l’ARE no existia en el 
moment de signar l’acord, 
però que en les clàusules del 
pacte hi ha la possibilitat de 
convocar consultes popu·
lars. El govern ha trobat que 

aquesta és la millor manera 
de desencallar la situació. 

Per  poder fer la consulta 
popular, el primer pas que 
ha de fer el govern és acon·
seguir que la proposta sigui 
aprovada per majoria –per 
tant, amb el suport de la CUP 
o del PSC– en el ple del 29 
de maig. Un cop superats 
els tràmits administratius i 
legals, la consulta es podria 
fer després de l’estiu. 

L’anunci de l’alcalde arriba 
en ple període de reflexió 
que s’ha donat la CUP sobre 
el suport al govern de CiU 
i que culminarà aquest dis·
sabte amb una assemblea 
d’unitat popular a les cinc de 
la tarda a la biblioteca muni·
cipal.

L’alcalde de Sant Celoni vol 
portar a referèndum els 1.200 
pisos de Can Riera de l’Aigua

El govern de CiU durà la proposta al ple municipal del 29 de maig


