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Es fa avinent que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 29 de juliol 
de 2008, ha aprovat inicialment l’Avanç de la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana de Montmeló pel soterrament de la línia ferroviària de rodalies 
i alta velocitat al seu pas per Montmeló, redactat per l’arquitecte José González 
Baschwitz i promogut per l’Ajuntament de Montmeló.

Tothom que estigui interessat podrà examinar l’expedient i, si s’escau, formalitzar 
al·legacions o suggeriments al respecte en el termini d’un mes, comptant des de la 
publicació del present Edicte al Butlletí Oficial de la Província.
Als anteriors efectes, l’expedient romandrà a disposició del públic, en dies feiners, 
a les oficines del Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament.

Montmeló, 30 de juliol de 2008.
L’alcalde, 
Sgt. Manuel Ramal i Mata

L’alcalde, els regidors i regidores, els treballadors 
i treballadores de l’Ajuntament, els joves de Canovelles, 

volem mostrar el nostre condol per la  pèrdua de 

Núria Miralles i Creus, 
tècnica de Joventut de l’Ajuntament de Canovelles.

Ens ha deixat amb el record de la seva alegria, 
la satisfacció d’haver compartit amb ella tants moments 

i amb el missatge de riure i ser feliços.

Divendres, 8 d’agost de 2008
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L’avaria es va produir a la zona del mercat ambulant del dijous

Una fuita al centre de Granollers 
deixa sense aigua 60 usuaris

R
A

M
O

N
 F

ER
R

A
N

D
IS

Va caldre la intervenció d’una excavadora per obrir una rasa i arribar al punt on hi havia la fuita

Granollers

Oriol Fernández

Una fuita va deixar sense 
aigua una seixantena d’abo-
nats –una desena eren bars 
o cafeteries– al voltant del 
carrer del Sastre i va afectar 
també algunes parades del 
mercat ambulant del dijous. 
La incidència, que va fer que 
s’acumulessin uns tres dits 
d’aigua al carrer, es va detec-
tar al voltant de les nou del 
matí. L’avaria es va produir 
per canvis de pressió derivats 
de la reducció del consum en 

l’època de vacances, segons 
ha explicat el regidor de Ser-
veis, Joan Valero. Per aquesta 
raó, el subministrament 
d’aigua es va tallar en aquest 
sector més de sis hores.  

La fuita es va detectar 
perquè l’aigua sortia per 
una entrada del registre 
del servei d’aigua, situada 
a quatre metres de l’avaria. 
Per solucionar la fuita d’una 
manera més eficient l’Ajun-
tament va desplaçar a la zona 
afectada una excavadora que 
va haver de travessar part 
del mercat setmanal fins a 

arribar al carrer del Sastre. 
“Quan ha entrat la màquina, 
les parades ja estaven reco-
llint”, diu Valero. L’entrada 
de la màquina es va poder 
fer sense gaires problemes 
perquè aquest dijous hi havia 
menys parades al mercat pel 
fet de ser època de vacances. 
El regidor admet que això 
hauria estat més complicat 
en un altre període de l’any. 
El servei d’aigua va quedar 
restablert al voltant de les sis 
de la tarda. Durant la setma-
na, hi ha hagut petites fuites 
en altres punts.

Tres detinguts per 
robatoris en àrees de 
servei de Granollers, 
Mollet i la Roca
Granollers

Els Mossos van detenir 
dimecres a l’Hospitalet de 
Llobregat (el Barcelonès) tres 
membres d’una banda que 
cometia robatoris en autopis-
tes catalanes i actuava, con-
cretament, a tota l’AP-7. A la 
comarca, la banda havia robat 
en àrees de servei o de des-
cans situades a Granollers, 
Mollet i la Roca, i en altres 
pobles fora de la comarca. 
Als detinguts, veïns de 
l’Hospitalet i Barcelona, se’ls 
imputen delictes de roba-
tori, danys i furt d’ús dels 
vehicles amb intimidació, a 
més de conducció temerària, 
atemptat a agents d’autoritat 
i associació il·lícita. La banda 
havia comès uns 30 robatoris 
entre maig i juliol, tiraven 
pedres contra els conductors 
perquè s’aturessin i després 
robar-los.

La Policia Local de 
l’Ametlla deté quatre 
veïns de Granollers 
per robar un cotxe 
L’Ametlla del Vallès

La Policia Local de l’Ametlla 
va detenir quatre veïns de 
Granollers per haver robat 
suposadament un cotxe, 
conduir sense carnet i causar 
danys en el mobiliari urbà. 
Els fets es van produir dijous 
a la tarda al polígon industri-
al l’Ametlla Park, una zona 
de recent construcció situada 
a la perifèria del nucli urbà 
de la població, prop de la C-
17.

Habiliten centres de 
suport de logopèdia 
a la Garriga, Caldes i 
Montornès 
La Garriga

Amb l’objectiu de facilitar 
la comoditat i l’accessibi-
litat a tots els ciutadans 
de la comarca al servei de 
logopèdia que ofereix l’Hos-
pital General de Granollers, 
s’han habilitat tres centres 
de suport a la Garriga, Cal-
des i Montornès. Aquest 
és un dels resultats de la 
unió temporal d’empreses 
constituïda per l’Hospital 
General de Granollers, Cerva 
i Fisiogestión amb la finali-
tat d’oferir un millor servei 
assistencial de rehabilitació 
a la població de la comarca. 
En aquest sentit, també 
es preveu que el pacient 
pugui rebre la rehabilitació 
al seu domicili fins que les 
seves condicions físiques li 
garanteixin l’autonomia per 
prosseguir el tractament en 
l’àmbit de la rehabilitació 
ambulatòria o bé fins que el 
pacient assoleixi els objec-
tius educatius.

L’ONCE reparteix 
350.000 euros 
en premis a Sant 
Celoni
Sant Celoni

L’ONCE ha repartit 350.000 
euros a Sant Celoni en el 
sorteig celebrat aquest dime-
cres. El número premiat ha 
estat el 23.247. S’han venut 
un total de 10 cupons, dis-
tribuïts pel venedor Ignasi 
Sánchez de la Torre, que 
ven al carrer Anselm Clavé 
d’aquesta població.


