
El Síndic a Cardedeu

Atendrà les persones el
dimarts 6 d’octubre

El dimarts 6 d’octubre, els 
assessors del Síndic de Greuges 
de Catalunya seran a Cardedeu 
per atendre les persones que 
vulguin fer-los consultes o 
exposar-los les seves queixes de les 
administracions públiques.

L’equip del Síndic atendrà els 
ciutadans de les 10 a les 14 i de 
les 16.30 a les 19 hores a la Vil·la 
Paquita, avinguda Rei en Jaume, 
114.

Prèviament, cal concertar 
entrevista, trucant al 900 124 124
o enviant un correu electrònic a 
sindic@sindic.cat

158 m2 construidos + terraza 32 m2.
Canovelles (a cinco minutos de Granollers). * estudiamos su caso a medida

Estrene 
casa 
nueva 825€/mes

Financiación
del 100%.
Hipoteca a 
partir de

93 574 92 50

Divendres, 2 d’octubre de 2009

POLÍTICA I SOCIETAT NOU9EL 9

Llinars del Vallès

J.B.M./EL 9 NOU

Els opositors al circuit inter-
nacional de kàrting que es 
projecta al pla del Morató 
de Llinars han convocat per 
aquest diumenge la primera 
mobilització en contra de la 
instal·lació. La Plataforma 
Stop Kàrting, ha convo-
cat una manifestació  que 
començarà a 2/4 de 12 a la 
cruïlla de l’avinguda Pau 
Casals (l’antiga C-251) i el 
carrer Granollers, a l’en-
trada de Llinars venint de 
Cardedeu. 

A les 12 es preveu que 
comenci el recorregut, que 
passarà per l’avinguda Pau 
Casals, el carrer Frederic 

Marés, la plaça Santa Maria, 
el carrer Santiago Rusiñol, 
l’avinguda Comas i Masfer-
rer i el carrer Major per aca-
bar a la plaça de la Vila, on, 
pels volts de 2/4 de 2 del mig-
dia, es llegirà un manifest en 
contra del circuit i es faran 
diversos parlaments.

La Plataforma Stop Kàrting 
agrupa entitats, associacions 
i partits polítics, la majoria 
de Cardedeu i Llinars, que 
s’oposen a la construcció del 
circuit i els serveis annexos, 
que ocuparien unes 13 hec-
tàrees de terreny al sud del 
terme municipal de Llinars, 
a tocar de Cardedeu. Els 
opositors denuncien que la 
implantació de la infraes-
tructura vulnera la legalitat 

urbanística vigent, ja que no 
respecta el model territorial 
definit en el Pla General 
d’Ordenació Urbana (PGOU) 
de Llinars, segons el qual 
cal evitar el continu urbà 
entre els nuclis de Llinars i 
Cardedeu. 

El circuit també ha rebut 
l’oposició decidida de tots els 
grups municipals de l’Ajun-
tament de Cardedeu i alguns 
regidors d’aquest municipi, 
tant del govern (CiU-ERC), 
com de l’oposició, ja han 
anunciat que assistiran a la 
manifestació. L’alcaldessa de 
Cardedeu, Calamanda Vila 
(CiU), ha manifestat que 
està d’acord amb la mobilit-
zació tot i que no hi podrà 
assistir.

La CUP de Sant 
Celoni se centrarà 
en l’educació i la 
justícia social
Sant Celoni

La Candidatura d’Unitat 
Popular (CUP) de Sant 
Celoni centrarà la seva acti-
vitat d’aquí al final de la 
legislatura en els àmbits de 
l’educació i la justícia soci-
al. Aquesta va ser un dels 
aspectes destacats durant la 
vuitena assemblea de la CUP 
que es va fer dissabte passat 
a Sant Celoni, durant la qual 
també es va parlar sobre el 
pla de treball d’aquí al final 
del mandat, l’any 2011. La 
CUP també va destacar la 
feina feta a l’Ajuntament, 
com les campanyes en contra 
de l’ARE de Can Riera de 
l’Aigua, la desclassificació de 
les Ferreries, l’impuls d’un 
nou pla general, el reglament 
d’habitatges desocupats o la 
campanya sobre immigració i 
contra la crisi. Y.D.

La Roca rep l’estudi 
sobre la reforma 
del tram urbà de la    
BV-5001 i la C-1415
La Roca del Vallès

La Diputació de Barcelona 
ha lliurat a l’Ajuntament 
de la Roca l’estudi sobre 
la reforma d’un tram urbà 
d’1,5 quilòmetres entre les 
carreteres BV-5001 i C-1415. 
L’estudi fa una proposta per 
ampliar les voreres i crear 
dues cruïlles elevades per 
crear una connexió amb l’eix 
principal del nucli urbà on hi 
ha equipaments com correus, 
el centre d’atenció primària i 
el mercat. 

Primera mobilització contra la polèmica instal·lació esportiva

Els opositors al kàrting de Llinars 
es mobilitzaran diumenge

T.
T.

Segona conferència del 
Pla Estratègic

Granollers

El catedràtic de Ciència Polí-
tica de la UAB Joan Subirats 
va fer la segona conferència 
del cicle del Pla Estratègic de 
Granollers. Subirats, que va 
ser presentat per l’exregido-
ra del PSC Montserrat Roca, 
va apuntar que les polítiques 
d’inclusió social s’han de 
basar en la igualtat, “que no 
vol dir igualitarisme”, garan-
tir l’autonomia personal i 
atendre la diversitat dels ciu-
tadans i va advertir que l’ad-
ministració, sovint, no sap 
atendre aquesta diversitat.

Palautordera 
crea la plaça de 
sotsinspector 
de policia

Santa M. de Palautordera

L.F.

L’Ajuntament de Santa 
Maria de Palautordera rees-
tructurarà l’organigrama de 
la Policia Local creant una 
plaça de sotsinspector i ces-
sant l’actual inspector. 

El cap de la policia, que 
havia exercit a altres muni-
cipis d’Andalusia, va ser 
contractat d’urgència quan 
l’anterior inspector va deixar 
la feina, fa més d’un any, però 
quan la plaça va sortir a con-
curs, el tribunal va advertir 
que no complia els requisits 
per exercir a Catalunya. 
Tot i així, com que cap altre 
candidat va obtenir la plaça, 
l’oficial va mantenir la feina. 
Des de llavors, l’oposició 
(CiU, ERC i PP) n’han dema-
nat el seu cessament, però no 
deixarà la feina fins a mitjans 
d’octubre perquè, segons 
el govern municipal (PSC, 
ICV,GdP), d’aquí dues setma-
nes és la festa major i calen 
tots els efectius disponibles.

La plaça d’inspector, de 
fet, no es cobrirà. El ple de 
l’Ajuntament va aprovar 
dilluns la creació d’una 
nova plaça de sotsinspector. 
Segons el regidor de Gover-
nació, Francisco Camacho, 
així es completarà l’orga-
nigrama organitzatiu de la 
policia d’una manera més 
lògica ja que fins ara passa-
va de sergent a inspector. 
L’oposició, però, reclama més 
agents al carrer. 

El ple de dilluns també va 
aprovar una modificació del 
conveni de tancament de 
l’abocador per la qual CES-
PA haurà d’avançar  un any 
el pagament d’uns 400.000 
euros provinents de la com-
pensació que paga al muni-
cipi per cada tona de residu 
que entra a l’abocador. 


