EL 9 NOU

Sant Pere de Vilamajor

Sant Celoni
aprova la quarta
fase de Can Ramis

L’edifici del carrer Josep Umbert integrarà tots els serveis

La nova oficina de la Seguretat
Social de Granollers obre dimarts

Sant Celoni

El ple de l’Ajuntament de
Sant Celoni ha aprovat
per unanimitat el projecte
d’obres de la quarta fase de
rehabilitació de Can Ramis.
Fins ara s’han executat la
primera i segona fases, que
consisteixen en la construcció de la sala polivalent i un
magatzem. Ara s’està fent la
tercera, que és la construcció
del nou edifici, que acollirà
la ràdio municipal i l’arranjament del pati. Per fer la
quarta fase, que afectarà
l’interior de l’edifici noble,
caldrà esperar a disposar de
recursos econòmics, segons
fonts municipals.

Granollers

J.B.M.

EL 9 NOU

L’empresa Pinsos Picart de
Sant Pere de Vilamajor ha
de presentar abans del 30
d’octubre un primer informe
sobre l’estudi que l’empresa
Nadico està fent al respecte
del problema de les olors.
També haurà de presentar
una proposta d’actuacions
per evitar les molèsties.
Aquest va ser un dels punts
que es van tractar en la primera reunió de la comissió
de seguiment del conveni
signat entre l’Ajuntament
i Pinsos Picart, encaminat
a la deslocalització de la
fàbrica. En la mateixa reunió,
els representants de Pinsos
Picart i Explotacions Ramaderes Albert van anunciar el
seu compromís a presentar
la sol·licitud de llicència d’ús
privatiu del domini públic,
els túnels que travessen el
carrer Nou i que uneixen els
dos edificis de l’empresa,
abans del 30 d’octubre.
D’altra banda, Joan Icart
(Pinsos Picart) i Jordi Icart
(Explotacions Ramaderes
Albert) van explicar, durant
la reunió, que, també en
compliment del conveni, ja
ha estat demanada per part
del seu advocat la suspensió
dels contenciosos que havien
interposat contra l’Ajuntament.

El Ministeri de Treball ha
anunciat que la nova Oficina Integral de la Seguretat
Social de Granollers obrirà
les portes al públic dimarts
vinent a les 9 del matí. En
el nou edifici, situat als
números 84-86 del carrer
Josep Umbert, reunirà en un
mateix espai tots els serveis
de les unitats administratives de la Tresoreria General
de la Seguretat Social, de la
Unitat de Recaptació Executiva i de l’Institut Nacional
de la Seguretat Social.
La construcció de l’edifici
ha durant uns tres anys i
s’ha acabat amb un retard
d’un any i mig respecte del
calendari previst. L’immoble
té sis plantes d’alçada, uns
1.460 metres quadrats de
superfície i ha costat uns nou
milions d’euros.
La unificació de tots els
serveis de la Seguretat Social
en una sola seu estalviarà
desplaçaments als usuaris
que fins ara havien d’anar a
l’oficina del carrer Anníbal
per a afers relacionats amb
les pensions contributives i

Mollet commemora
l’aniversari de la
mort de Companys
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Picart presentarà
l’estudi sobre les
olors abans del
30 d’octubre
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POLÍTICA I SOCIETAT

El nou edifici de la Seguretat Social de Granollers té sis plantes

a la del carrer Prat de la Riba
per a assumptes d’afiliació i
cotització dels treballadors.
La Seguretat Social també
preveu traslladar-se a una
nova seu a Mollet. El projecte del nou edifici, que es farà

al carrer Gaietà Ventalló, ja
està enllestit i l’Ajuntament
ja ha concedit les llicències d’obres al Ministeri de
Treball. Donarà servei a
12 municipis de l’àrea de
Mollet.

Canovelles posa
en marxa un
banc del temps
L’Ajuntament de Canovelles
ha presentat el projecte de
banc del temps, una iniciativa que preveu intercanvis de serveis de manera
puntual i gratuïta entre
els seus integrants. Cada
soci disposarà d’un carnet
d’identificació i un talonari
de xecs que es faran servir
per pagar simbòlicament els
serveis rebuts. Els serveis
del banc del temps inclouen
acompanyar persones, tenir
cura de persones malaltes,
llegir contes, jugar, fer gestions al carrer, cura del cos
i relaxació, coneixements
(d’informàtica, d’idiomes, formació...) i tasques
domèstiques, com anar a
comprar, tenir cura d’animals o plantes o fer bricolatge. S’editarà un butlletí
que s’enviarà als socis per
informar-los sobre els serveis oferts i demanats i les
activitats proposades, com
sortides o trobades.
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Canovelles

Alumnes del cicle durant una classe pràctica aquest dimecres a la tarda al’EMT

L’EMT de Granollers presenta
el curs d’emergències sanitàries
L’escola ha firmat un conveni amb l’empresa VL Transport Sanitari
Granollers
J.V.

L’Escola Municipal del Treball (EMT) de Granollers ha
presentat aquesta setmana el
cicle formatiu de grau mitjà

d’emergències sanitàries que
s’imparteix per primera vegada durant aquest curs i que
compta amb la col·laboració
de l’empresa VL Transport
Sanitari, SL, a través d’un
conveni entre les dues parts.

Divendres, 15 d’octubre de 2010

Segons l’acord, l’EMT
facilita l’accés dels treballadors del transport sanitari a
aquest cicle, que ha començat amb 30 alumnes, tot i que
va rebre unes 90 sol·licituds
d’inscripció. També es com-

Mollet del Vallès

L’Ajuntament de Mollet i
l’Associació Pro-Memòria als
Immolats per la Llibertat a
Catalunya organitzen aquest
divendres l’homenatge al
president Lluís Companys
al monument del parc que
porta el seu nom. L’acte, que
es fa cada any en homenatge
a les persones que van morir
per defensar la democràcia,
es farà a les 6 de la tarda amb
una ofrena floral.

promet a reservar 6 places a
treballadors de l’empresa i a
desenvolupar metodologies
formatives i d’avaluació per
facilitar l’aprofitament formatiu a aquests treballadors.
Per la seva banda, VL
Transport Sanitari, SL, aporta vehicles, equipaments i
materials –el curs vinent
aportarà una ambulància–,
cedeix l’ús de les seves instal·
lacions perquè els alumnes
desenvolupin la part del
curs que cal fer en un entorn
d’activitat laboral real i facilita llocs de pràctiques en
els seus centres de treball
per afavorir la inserció de
l’alumnat. L’empresa es compromet, a més, a donar prioritat a les persones que hagin
rebut aquesta formació quan
hagi de contractar personal.
L’alcalde de Granollers i
president del Patronat de
l’EMT, Josep Mayoral, destacava que el conveni “és un
paradigma de com han d’anar
les coses en el futur, és a dir,
la cooperació pública i privada”, va posar en relleu la
interacció “entre el món formatiu i el món empresarial” i
va destacar que el conveni és
fruit de la creació del Consell
de la Formació Professional
i l’Ocupació. Un òrgan que
només tenen sis municipis a
tot Catalunya, segons va dir.

