
OFERTA PÚBLICA

OBJECTE: Arrendament de concessió, amb opció de compra, 
de parades al Mercat Municipal de Mollet del Vallès, d’acord 
amb el plec de condicions aprovat el dia 24 de novembre de 
2009.

SOL·LICITUDS: De dilluns a divendres del 30 de novembre al 
10 de desembre de 2009 ambdós inclosos, que caldrà formular 
mitjançant imprès establert, en horari de 9 a 14 hores, a les 
oficines de Mercamollet, SL.

INFORMACIÓ: Mercamollet, SL. Plaça Major, 12.  08100 Mollet 
del Vallès. 

Tel. 93 579 06 40
E-mail: mercamollet@molletvalles.cat

Divendres, 27 de novembre de 2009

POLÍTICA I SOCIETAT 6 NOU9EL

La cadena Sidorme i 
Mans Unides donen un 
premi solidari

Granollers

La cadena d’hotels Sidorme 
va lliurar dimarts, a l’hotel 
de les Franqueses, el premi 
d’un cap de setmana a l’hotel 
de Figueres corresponent al 
sorteig solidari organitzat 
amb Mans Unides. El gua-
nyador va ser Sergio Ruiz, 
un estudiant d’informàtica 
de Mollet. En la imatge i 
d’esquerra a dreta, Josep 
M. Pagès, de Mans Unides, 
Sergio Ruiz, Alexis Barceló, 
director de l’hotel i Pilar 
Letts, executiva de vendes de 
la cadena.

L’alcalde de 
Montmeló revoca 
els càrrecs dels 
regidors d’ICV
Montmeló

L’alcalde de Montmeló, 
Manel Ramal (PSC) ha fir-
mat un decret en què revoca 
els càrrecs que tenien els 
regidors d’ICV-EUiA després 
del trencament del pacte de 
govern arran les diferències 
en les ordenances munici-
pals. Els ecosocialistes Jordi 
Comas i Juan José Vinuesa, 
segon i quart tinents d’alcal-
de, van ser destituïts i en el 
seu lloc van ser nomenats els 
socialistes Antoni Guil i Pere 
Rodríguez. Jesús Martínez 
Delicado i Carme Palacios, 
tots dos del PSC, es mante-
nen com a primer i tercera 
tinent d’alcalde. Les àrees 
que dirigia ICV-EUiA, (Medi 
Ambient, Acció Social, Mobi-
litat, Salut, Serveis Socials 
i Desenvolupament Econò-
mic) les ha assumit el PSC.

Canvis en l’accés a 
la Batllòria des de la   
C-35 per obres 

La Batllòria

Aquesta setmana comença-
ran les obres del pas subter-
rani de la carretera C-35 des 
del nucli de la Batllòria per 
millorar l’accés a l’estació de 
tren. Es desviarà la carretera 
C-35 tallant l’actual accés 
de vehicles per la carretera 
Vella i s’obligarà a accedir al 
poble pel carrer Tordera. 

Nova prova d’avís 
d’accident químic a 
Sant Celoni

Sant Celoni

Protecció Civil farà dimecres 
vinent una nova prova de 
les sirenes d’avís d’accident 
químic a Sant Celoni i la Bat-
llòria per controlar la inten-
sitat i fer que la població es 
familiaritzi amb el so. La 
prova començarà a les 12 del 
migdia i durarà deu minuts. 

La Garriga nomena 
Persona Il·lustre 
l’arquitecte Manel  
Raspall

La Garriga

Helena Masó

El ple de la Garriga va apro-
var per unanimitat concedir 
el títol de Persona Il·lustre 
de la Garriga a l’arquitecte 
modernista Manel Joaquim 
Raspall i Mayol (1877-
1937), d’acord amb l’escrit 
que va presentar un grup 
de ciutadans el passat 5 de 
juny. El ple, que es va cele-
brar dimecres, també va 
acordar treballar en tots els 
àmbits per mantenir viva 
l’obra i el llegat de Raspall, 
que concentra les seves 
principals obres a la Garriga. 
Entre altres obres arquitec-
tòniques, destaca l’Illa Ras-
pall, que la formen quatre 
torres modernistes. 

D’altra banda, durant el 
ple, alguns grups de l’opo-
sició van posar en dubte el 
moment en què l’equip de 
govern vol impulsar el des-
plegament de xarxes locals 
de fibra òptica en alguns 
equipaments municipals. 
Aquest projecte, que tindria 
un cost de 180.000 euros 
més IVA, permetria poder 
treballar amb el servidor del 
consistori a distància, des de 
diversos equipaments. 

Granollers

EL 9 NOU

La junta de govern local de 
l’Ajuntament de Granollers 
ha adjudicat les obres per 
a l’ampliació del Museu de 
Ciències Naturals la Tela 
aquesta setmana. Els treballs, 
on s’invertiran 2,8 milions 
d’euros, els farà l’empresa 
Cycons Grupo Cañas. El 
termini d’execució és de 13 
mesos. El projecte d’ampli-
ació de La Tela es finança, 
en part, amb fons europeus 

del programa FEDER, que hi 
aporta 410.000 euros.

L’ampliació del Museu La 
Tela preveu la construcció 
d’un nou edifici de poc més 
de 2.000 metres quadrats que 
quedarà connectat amb l’edi-
fici històric del museu situat 
al carrer Francesc Macià i 
que va obrir el 1987. L’actu-
ació completarà les millores 
que s’han estat fent a l’edifi-
ci principal que, per exemple, 
han inclòs la supressió de 
barreres arquitectòniques. 
Amb les noves instal·lacions, 

es calcula que el museu 
dedicat a ciències naturals 
rebrà uns 100.000 usuaris. 
La proposta incorpora una 
àrea de didàctica, una sala de 
conferències, un centre de 
documentació i biblioteca, 
una àrea de conservació i 
recerca, una sala d’exposici-
ons i una altra d’audiovisuals 
i un planetari

L’adjudicació dels treballs 
és encara provisional a l’es-
pera que, en les properes set-
manes, es faci l’adjudicació 
definitiva.

L’arquitecte Manel J. Raspall

La concessionària perdrà el contracte després de 25 anys

Granollers recupera la gestió 
directa de la zona blava
Granollers

EL 9 NOU

La majoria socialista a 
l’Ajuntament de Granollers 
ha aprovat el canvi de model 
de gestió de les zones blaves 
que a partir d’ara controla-
rà directament la societat 
municipal Granollers Promo-
cions després de prop de 25 
anys en què el servei el gesti-
onava la concessionària Esta-
cionamientos y Servicios. 
L’empresa municipal també 
assumirà el servei de lloguer 
de bicicletes, Ambicia’t, i els 
dos aparcaments subterranis 
públics que s’han d’obrir a 
Can Comas –obrirà a finals 
d’abril– i a Roca Umbert.

La decisió es va prendre 
en el ple municipal d’aquest 
dimarts. El regidor de Mobi-
litat, Juan Manuel Segovia, 
justificava el canvi per la 
voluntat de fer una gestió 
més àgil i per l’estalvi econò-
mic que representarà aglu-
tinar els tres serveis en una 

sola estructura administra-
tiva. Aquesta economia d’es-
cala suposarà un estalvi de 
més de 200.000 euros anuals 
segons els càlculs del govern 
municipal. Darrere la decisió 
també hi ha la voluntat de 
controlar directament tots 
els aspectes relacionats amb 
la mobilitat a la ciutat.

Mentre es posa en marxa el 
nou model, l’Ajuntament ha 
prorrogat la concessió dels 
parquímetres a Estacionami-
entos y Servicios durant un 
període màxim d’un any. La 
concessió s’acabarà defini-
tivament com a molt tard al 
novembre de l’any vinent. 

La idea amb què treballa 
el govern socialista és la de 
crear una empresa específica 
per gestionar els aparca-
ments i les zones blaves, però 
per qüestions d’austeritat 
econòmica no es vol crear ara 
una nova estructura empre-
sarial. No es descarta firmar 
un contracte de prestació 
de serveis amb una empresa 

externa. Aquest tipus de 
contracte dóna més capacitat 
d’intervenir a l’Ajuntament 
que el de concessió que té 
ara Estacionamientos y Ser-
vicios. L’empresa que es faci 
càrrec d’aquest nou contrac-
te tindrà dret a percebre un 
19% de marge comercial a 
més d’un 5% per incentius. 
Des de CiU, el portaveu, Pius 
Canal, va advertir que el seu 
grup “vigilarà de prop aquest 
contracte”. 

Quan assumeixi la gestió 
de la zona blava, Granollers 
Promocions assumirà els 
contractes dels 17 treballa-
dors del servei. La facturació 
anual de les zones blaves és 
d’1,9 milions d’euros, dels 
quals l’Ajuntament se’n que-
da uns 900.000.

Durant el ple també es va 
designar Juan Manuel Sego-
via com a nou representant 
del Grup Municipal del PSC 
en el consell d’administració 
de Granollers Promocions en 
substitució de Santiago Sáez.

Granollers adjudica les obres per 
l’ampliació del Museu La Tela


