
I n t e r c a n v I
d ’HaBItatGe
e n t r e 
partIculars
Oferim: una casa de 240m2

amb jardí, centre del poble, a 6 
quilòmetres de Granollers, ben 

comunicat i màxims serveis.

Busquem: un pis cèntric a 
Granollers. 120m2 aproximats, 

assolellat i poc sorollós.

Vols intercanviar 
compensant les diferències?

contacte:
jpetitbaldiri@yahoo.com

més que una copisteria

Sta. Esperança, 7 
Tel. 93 870 15 69

Granollers

4 plantes al vostre servei

des de l’any 1974

a partir d’ara,
impressió de còpies en color

amb sistema pigmentat
imprimint a la vegada

amb 12 tintes diferents

El méS modErn En còpiES dE color

méS rapidESa - molTa méS qualiTaT
i molt més bon preu

afany a servir cada dia millor

Divendres, 12 de novembre de 2010
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Mollet distingeix 
policies locals

Mollet del Vallès

Mollet va lliurar dilluns dis-
tincions a diversos agents 
durant la celebració del Dia 
de la Policia. Durant l’acte es 
va explicar que l’any vinent 
serà important per al cos 
per la construcció de la nova 
comissaria i es van desta-
car els avenços tecnològics 
introduïts, com el sistema de 
vigilància del trànsit, el nou 
programa informàtic de ges-
tió de la sala de control o les 
xarxes wi-fi multiservei que 
també beneficien la policia. G
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Sant Celoni / la Roca

F.P.

El conseller de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques, 
Joaquim Nadal, ha aprovat 
aquest dijous a la tarda el Pla 
Director Urbanístic (PDU) 
de les Àrees Residencials 
Estratègiques del Vallès 
Oriental sense els projectes 
dels Plans de Pertegàs, a 
Sant Celoni; de la Torreta, a 
la Roca; i de Can Gurgui, a 
Montmeló. 

Nadal ha decidit no resol-
dre l’aprovació de les ARE 
de Sant Celoni i la Roca “en 
consonància amb la voluntat 
expressada pels respectius 
ajuntaments” amb alcaldes 
de CiU que s’han oposat 
frontalment als projectes 
d’urbanització d’aquests 
espais. Els tràmits, però, 
estan acabats i, per tant, en 
qualsevol moment el conse-
ller les podria rubricar. 

El cas de Montmeló és 
diferent perquè s’ha suspès 
la tramitació a l’espera que 
es presenti un text refós que 
incorpori les prescripcions 
fetes en l’aprovació incial. 
Les va fer la Direcció General 
de Protecció Civil i estaven 
relacionades amb el pas de 
vehicles de mercaderies peri-
lloses per l’AP-7, a prop de la 
zona que s’urbanitza. 

A aquestes tres ARE que 
han quedat fora del pla direc-
tor cal afegir la de Cardedeu. 
Aquesta ja no va passar el 
tràmit de l’aprovació provi-
sional fet el 30 de setembre 
per la possible presència 
de restes arqueològiques al 
sector que no s’ha pogut veri-
ficar amb les prospeccions 
necessàries.

D’aquesta manera, el 
PDU de les ARE del Vallès 
Oriental queda reduït als 
projectes de Granollers, la 
Llagosta i Parets. En total, 

La Llagosta aprova 
un pressupost de 10 
milions i apuja les 
escombraries un 3,8%
La Llagosta

El ple de la Llagosta va apro-
var dimarts un pressupost de 
10 milions, un 10% menys 
que l’anterior. Només es 
mantenen les àrees de Ser-
veis Socials i d’Ocupació i 
en inversions es preveu la 
segona fase de la plaça de la 
Concòrdia amb mig milió. 
Els impostos i taxes s’han 
congelat tots tret de l’aigua, 
que s’apujarà un 3,57%, i la 
recollida d’escombraries, un 
3,84%. ICV i CiU, a l’oposi-
ció, van denunciar que no 
havien rebut la documenta-
ció en les comissions infor-
matives i els tres regidors 
d’ICV van abandonar els seus 
escons i es van asseure entre 
el públic. JL.R.B.

Una ONG de la 
Garriga i una de 
Llinars reben 
suport de l’Unnim
Cardedeu

Les ONG APAFAC de la 
Garriga, i Intercanvi d’Acció 
Social i Cooperació Interna-
cional, de Llinars, han rebut 
3.000 i 20.100 euros respec-
tivament d’Unnim per a pro-
jectes socials.

Sant Fost només apujarà el 
preu del bus urbà l’any vinent
Sant Fost de C.

JL.R.B.

L’Ajuntament de Sant Fost 
congelarà tots els impostos 
l’any vinent i només apuja-
rà la targeta de 10 viatges 
del bus urbà 50 cèntims. El 
govern (IUSF, CiU i ERC) 
va aprovar aquesta proposta 
en el ple de dimarts amb els 
vots en contra de PSC i GSF. 

El govern també ha modifi-
cat el coeficient de l’Impost 

de Béns Immobles que baixa 
del 0,61 al 0, 565. L’Ajun-
tament no preveu recaptar 
més diners que aquest any, 
segons el regidor d’Hisenda, 
Joaquim Pérez (CiU), que va 
explicar que s’ha ampliat en 
100.000 euros la partida de 
bonificacions per a famílies 
nombroses.

Les ordenances inclouen 
per primer cop la taxa per ús 
de l’autotaxi a les urbanitza-
cions del poble.

Nadal aparca les àrees 
residencials estratègiques 
de la Roca i Sant Celoni

De les set ARE proposades, només s’aproven Granollers, Parets i la LlagostaL’AMPA d’Els 
Cingles a l’Ametlla 
reclama que es 
facin colònies

L’Ametlla del Vallès

El 9 NOU

L’Associació de Mares i 
Pares d’Alumnes (AMPA) 
de l’escola Els Cingles, de 
l’Ametlla, reclama que la 
direcció rectifiqui i tiri 
enrere la decisió de suprimir 
colònies i sortides fora del 
municipi. L’associació va fer 
arribar ara fa dues setmanes 
una carta a la directora del 
centre per constatar el seu 
malestar, però no han rebut 
cap resposta. És per això 
que preveuen accions més 
visibles si no hi ha un canvi 
d’orientació.

“Estem d’acord amb moltes 
de les queixes dels profes-
sors. Els pares també patim 
les retallades d’Educació, 
perquè empitjoren la for-
mació dels nostres fills”, diu 
un representant de l’AMPA. 
“El que ens indigna és que 
l’escola es queixa de l’actitud 
poc comunicativa del Depar-
tament d’Educació, que pren 
decisions de forma unilate-
ral, però ells es comporten 
igual, suprimint les sortides i 
les colònies sense debat”.

es construiran 2.439 habitat-
ges. D’aquests, 1.151 seran 
de promoció privada i 1.288 
seran protegits. El projecte 
més gran és el del sector de 
La Bòbila de Granollers amb 
1.504 habitatges, 752 dels 
quals seran protegits. Al 
sector de les Planes II, a la 
Llagosta, s’hi aixecaran 523 
habitatges (314 de protegits) 
i a Can Fradera, de Parets, 
412 (222 de protegits). En 
tots tres projectes, l’aprova-
ció definitiva ha representat 
un increment dels pisos pre-
vistos a la inicial. 

Amb els tres plans apro-
vats pel conseller, l’Incasòl 
començarà a redactar els 
documents necessaris per 
a la urbanització d’aquests 
sectors que es desenvolupa-
ran en funció de la demanda 
existent en cada zona.

Més informació a
www.el9nou.cat


