
Ajuntament
de Vilalba Sasserra

FESTA MAJOR D’HIVERN 
VILALBA SASSERRA

Dissabte 23 de gener

17.30h: Jocs de taula per a nens i nenes i competició
de dòmino per parelles d’adults. Centre cívic. Gratuït.

22.00h: Teatre Tramoia presenta ‘Som i serem’
Centre cívic. Preu anticipat: 4 €, mateix dia: 5 €. Venda a 
l’ajuntament i a la Pastisseria Ylla fins al dia 22 de gener.

Diumenge 24 de gener

9.00h: Mercat del Trasto i Fira de productes artesans
Plaça de l’ Església de les 9h a les 15h.

17,30h: Disco mòbil infantil. Centre cívic.
Preu nens de 3 a 12 anys: 2 € (berenar + refresc + disco 
mòbil).
Preu adult: 2 € (refresc).

Divendres, 15 de gener de 2010
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L’actuació permetrà ingressar 894.000 euros, la mateixa quantitat prevista per la indemnització

Granollers recuperarà l’activitat al 
solar de la benzinera del Congost
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El TSJC va ordenar tancar la gasolinera el 2007 després d’un llarg procés legal

Granollers

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Granollers 
preveu donar durant aquest 
mateix any una nova activitat 
als terrenys municipals del 
polígon Congost que ocupava 
la benzinera del grup Galp 
tancada i desmantellada el 
2007 per ordre judicial. Amb 
aquesta operació, el consis-
tori preveu aconseguir uns 
ingressos de 894.000 euros, 
la mateixa quantitat que el 
consistori té previst gastar 
per indemnitzar a la conces-
sionària en concepte dels 
ingressos que no ha obtingut 
pel tancament que es va pro-
duir 15 anys abans d’acabar 
la concessió administrativa, 
l’any 2022. 

El pressupost municipal 
del 2010 inclou una partida 
de despeses i una d’ingressos 
amb aquests 894.000 euros. 
Galp, però, té pretensions 
econòmiques superiors i 
demana dos milions. L’Ajun-
tament ha fixat els 894.000 
euros a partir d’un estudi 
financer propi i diu que l’em-
presa no ha fet cap informe 
per justificar la pèrdua eco-
nòmica que demanen.

“És un solar que queda lliu-
re i que li podem donar un 
rendiment”, explica l’alcalde 
Josep Mayoral (PSC) que no 
avança, però, a què es des-
tinaran els terrenys. “Hi ha 

diverses alternatives. S’anirà 
definint durant aquest any”, 
comenta Mayoral, que també 
recorda que la construcció 
del nou vial paral·lel a l’avin-
guda Sant Julià dóna més 
potencialitats a un solar que 
ara “té dues entrades”. “Hi ha 
més possibilitats de les que 
hi havia abans”, afirma. 

El pla general actual espe-
cifica l’ús de gasolinera com 
un dels possibles. Els ter-
renys, però, també es podri-
en destinar a construir-hi un 
hotel o un restaurant, entre 
altres. Mayoral tampoc acla-
reix si el govern optarà per 
una concessió administrativa 
o per gestió directa.

El tancament de la benzi-

nera del polígon Congost és 
fruit del procés judicial que 
va obrir l’empresa Estació 
Castelldefels, SL, després 
de perdre el concurs per la 
concessió de la benzinera 
que l’Ajuntament va adju-
dicar l’any 1997 –en temps 
del govern de concentració 
PSC, CiU i ERC i amb l’ara 
alcalde de regidor d’Urba-
nisme– a l’empresa Gesoil, 
SA, que després va traspassar 
l’activitat a Galp. Estació 
Castelldefels al·legava que 
ni el pla general de 1984 
–vigent aleshores– ni el pla 
especial del sector recollien 
explícitament els usos de 
benzinera. L’Ajuntament, 
amb el suport d’informes 

jurídics, considerava que 
aquest podia estar inclòs sota 
l’epígraf altres usos que sí 
que constava al pla general 
i al pla especial. De fet, en 
primera instància, la justícia 
va donar la raó al consistori 
però, més tard, una sentència 
del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya (TSJC) va 
revocar la sentència inicial i 
va donar la raó als denunci-
ants. Per aquest motiu, el ple 
de juliol de 2006 va anul·lar 
els acords presos els anys 
1996 i 1997 referents a la con-
cessió d’aquesta gasolinera. 
Estació Castelldefels va fer, 
després, una demanda exe-
cutiva sol·licitant l’enderroc 
de la benzinera que el TSJC 
va concedir el gener de 2007. 
L’Ajuntament hi va presentar 
recurs argumentant que per 
tancar no calia enderrocar i 
que la nova normativa urba-
nística ja preveia aquesta 
mena d’usos. Al maig, però, 
l’alt tribunal català va reite-
rar que calia tancar la benzi-
nera i desmantellar el servei.

L’Hospital i Acció 
Baix Montseny 
ofereixen treballs 
comunitaris per a 
alumnes conflictius

Sant Celoni

EL 9 NOU

L’Hospital de Sant Celoni i 
la Fundació Baix Montseny 
s’han adherit al projecte 
Ethos que ofereix als alum-
nes d’ESO conflictius la 
possibilitat de fer treballs 
comunitaris en lloc de ser 
expulsats a casa. En una pri-
mera fase, el projecte Ethos, 
que promouen l’IES Baix 
Montseny i l’Ajuntament, 
es va implantar en diferents 
serveis municipals i ara 
s’amplia amb la incorporació 
d’aquestes dues entitats.

El projecte neix de la neces-
sitat d’arbitrar solucions 
alternatives a les expulsions 
a casa d’aquell alumnat que 
incompleix reiteradament 
les normes de convivència 
en el centre educatiu. El curs 
passat, 17 alumnes d’ESO de 
l’Institut i de l’escola Avet 
Roig van fer serveis comu-
nitaris durant una setmana 
dins del projecte Ethos, amb  
valoració positiva.

Caldes supera els 
17.000 habitants 
segons el darrer cens

Caldes de Montbui

Caldes ja ha superat els 
17.000 habitants segons 
les dades del darrer cens 
municipal. L’Ajuntament 
ha informat que el municipi 
tenia 17.212 habitants l’1 de 
gener d’aquest any. Segons 
el cens, el poble va créixer 
en 326 persones l’any passat. 
Cardedeu també va superar 
l’any passat els 17.000 habi-
tants, segons el cens.

Mans Unides obre un 
compte d’ajut a Haití
Granollers

La delegació del Vallès Ori-
ental de Mans Unides ha 
informat de l’obertura d’un 
compte d’emergència per 
recollir ajuts dirigits a la 
població d’Haití, devastat per 
un terratrèmol. El número 
de compte és 2100 0398 99 
0200162118.


