
E  D  I  C  T  E

El Ple de l’Ajuntament de Montmeló, en sessió de data 23 de Febrer de 2010, va aprovar inicialment la Modificació puntual 
del Pla General d’Ordenació Urbana de Montmeló pel soterrament de la línia fèrria, d’acord amb les condicions exposades 
en l’informe de l’arquitecte municipal. També va acordar aprovar l’informe de sostenibilitat ambiental, que forma part del 
Pla esmentat.

Així mateix, va acordar suspendre la tramitació i l’atorgament de llicències de parcel.lació de terrenys, d’edificació de 
noves construccions i d’instal.lacions o ampliació d’activitats o usos concrets, en l’àmbit identificat el plànol de delimitació 
següent, pel termini de dos anys:

La documentació completa de l’expedient es pot consultar a les oficines de l’Ajuntament de Montmeló –Departament 
d’Urbanisme- Plaça de la Vila, 1 i al web  http://www.montmelo.cat, pel termini d’un mes durant el qual es poden presentar 
les al.legacions que es considerin adients.

Pel que fa a l’informe de sostenibilitat ambiental, el termini per consultar la documentació i presentar al.legacions és de 45 
dies.

Contra l’acord d’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’ordenació urbana de Montmeló pel soterrament 
de la via fèrria i de l’informe de sostenibilitat ambiental no es pot presentar cap mena de recurs, per tractar-se d’un acte 
administratiu de tràmit no qualificat.

Contra l’acord de suspensió de llicències, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 
administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació; alternativament i de forma 
postestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent al de la seva publicació

Montmeló, 25 de Febrer de 2010 
L’Alcalde,
Sgt.  Manuel Ramal i Mata

Ajuntament
de Montmeló
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Sant Celoni dissenya un pla 
per reduir en prop de 300 
tones les emissions anuals de 
CO

2 
de l’activitat municipal

L’Ajuntament aprova el Pla d’Acció    
d’Energia Sostenible

Sant Celoni

EL 9 NOU

La Junta de Govern de 
l’Ajuntament de Sant Celoni 
ha aprovat el Pla d’Acció 
d’Energia Sostenible (PAES) 
2010-2020 que, entre altres 
objectius, es proposa retallar 
en prop de 300 tones anuals 
les emissions de CO2 deriva-
des de les activitats munici-
pals.

El PAES preveu diverses 
mesures per reduir el con-
sum energètic i, per tant, 
la reducció d’emissions en 
aspectes com l’enllumenat 
públic, els vehicles muni-
cipals o els consums en els 
edificis públics, com instal-
lacions esportives, escoles 
o centres cívics. A més de 
les emissions derivades de 
l’activitat directa de l’Ajun-
tament, el pla preveu inter-
venir en activitats sobre les 
quals l’Ajuntament pot actu-
ar encara que sigui indirecta-
ment, com el sector domès-

tic, els serveis de transport, 
els residus i l’aigua.

El pla és fruit del com-
promís del Pacte d’Alcaldes 
i Alcaldesses al qual es va 
adherir l’Ajuntament de Sant 
Celoni l’any 2008. El pacte, 
l’impulsen la Generalitat i 
la Comissió Europea i vol 
aconseguir reduir un 20% les 
emissions dels gasos d’efecte 
hivernacle abans de l’any 
2020.

D’altra banda, l’Ajun-
tament de Sant Celoni ha 
organitzat dues activitats 
dirigides a la consciencia-
ció davant el canvi climàtic 
durant la Setmana de l’Ener-
gia aquest mes de març. El 
12 de març tindrà lloc un 
cine fòrum a la sala petita 
de l’Ateneu amb la pel·lícula 
Romandrem a la terra i el 
dia 18 es farà un taller sobre 
eficiència energètica a casa 
a la sala petita de l’Ateneu 
en què s’explicaran fórmules 
senzilles per estalviar ener-
gia a casa.

Montornès només 
espera recaptar 
175.000 euros per 
a la construcció

Montornès del Vallès

P.C.

L’Ajuntament de Montornès 
només espera recaptar 
aquest any 175.000 euros 
procedents dels tributs de la 
construcció segons el pressu-
post que es va aprovar en el 
ple del dia 26 de febrer. Per 
aquest concepte havia arribat 
a recaptar dos milions anys 
enrere.

El pressupost aprovat és de 
17,2 milions i per ajustar-se 
a la situació econòmica, la 
majoria de les regidores han 
patit una rebaixa mitjana a 
l’entorn del 20%. Només es 
mantenen les despeses de 
serveis socials i de suport a 
l’ocupació. De les inversi-
ons, destaquen, els 680.000 
euros per al Pla de Barris a 
Montornès Nord. El dia 18 
de març es farà una sessió 
pública a l’Ajuntament per 
decidir quines de les millores 
a la via pública proposades 
pels ciutadans per un import 
de 80.000 euros s’hauran de 
dur a terme al llarg del 2010 
al municipi.

L’escola bressol de 
Cardedeu que no 
tenia permís tanca 
temporalment

Cardedeu

N.L.

L’Associació Espai per als 
Infants de Cardedeu ha 
interromput  temporalment 
la seva activitat com a llar 
d’infants després de rebre 
l’avís de l’Ajuntament aler-
tant que no podia continuar 
funcionant, ja que no té els 
permisos per donar aquest 
servei.

L’entitat, instal·lada en una 
casa del carrer Convent, va 
presentar la setmana passada 
una instància a l’Ajuntament 
comunicant que ja no obriria 
el centre aquesta setmana i 
que començava els tràmits 
per obtenir la llicència d’ac-
tivitat. Segons ha informat 
l’Ajuntament, l’inspector de 
via pública va fer una primer 
reconeixement de la llar 
d’infants a principis de set-
mana per comprovar que no 
hi havia cap menor i durant 
aquests dies ha fet controls 
periòdicament per assegurar-
se que no hi havia activitat. 
D’aquesta manera no ha cal-
gut precintar la casa.

Un jove de Montmeló, 
ferit greu mentre feia 
‘snow’ a la Masella

El noi va topar contra una moto de neu que pujava per la pista

Montmeló

EL 9 NOU

Un jove de 23 anys i veí de 
Montmeló va patir ferides 
greus després de topar amb 
una moto de neu mentre 
baixava fent snowboard (surf 
de neu) per una pista de l’es-
tació d’esquí de la Masella, 
situada a Alp (la Cerdanya). 
L’accident es va produir 
aquest dimarts cap a la una 
del migdia a la pista de La 
Cova, de color blau, dins de 
la zona esquiable de l’estació. 

Després de ser atès pels 
serveis mèdics de la Masella 
al mateix lloc del sinistre, 
Xavier P. va ser traslladat en 
helicòpter a l’Hospital de la 
Vall d’Hebron, de Barcelona. 
L’helicòpter va aterrar a 
la mateixa pista davant de 
la gravetat de les ferides 
que presentava el noi de 
Montmeló que dificultaven 

poder-lo moure fins a la zona 
baixa de l’estació.

Aquest dijous a la tarda, 
Xavier P. continuava ingres-
sat en estat greu però estable 
a la unitat de cures intensives 
de l’hospital de traumatologia 

de la Vall d’Hebron, segons 
fonts del centre sanitari.

Xavier P. estava esquiant 
a la Masella amb mitja dot-
zena d’amics de Montmeló, 
que havien anat a passar uns 
dies a la zona. En el moment 
de l’accident, però, anava 
sol. Els seus companys hi 
van arribar uns 15 minuts 

després quan l’helicòpter ja 
estava a punt d’emportar-se 
el ferit cap a Barcelona. 

Segons fonts de l’estació 
d’esquí de la Masella, la 
moto de neu pujava per un 
lateral de la pista i l’esquia-
dor va aparèixer pel costat. 
Els companys, però, reiteren 
que la topada es va produir 
dins de la zona esquiable, en 
una pista que estava oberta 
i afirmen que hi ha diversos 
testimonis que ho van veure. 
També qüestionen que una 
moto de neu circulés dins de 
la pista quan aquesta estava 
oberta per poder-hi esquiar 
i denuncien que l’estació 
no va comunicar als Mossos 
d’Esquadra l’accident. De 
fet, asseguren, que la policia 
catalana en va tenir coneixe-
ment quan ells van anar a la 
comissaria de la Seu d’Urgell 
(l’Alt Urgell) a interessar-se 
pel cas la mateixa tarda.

El noi, de 23 anys, 
segueix ingressat 
a l’UCI de la 
Vall d’Hebron de 
Barcelona


