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ANUNCI
Plec clàusules de l’obra d’urbanització de la zona verda de Santa Margarida

El Ple de l’Ajuntament, a la sessió realitzada el dia 3 de novembre de 2010, va aprovar inicialment el Plec de Clàusules 
administratives particulars que regiran la contractació de l’obra d’urbanització de la zona verda de Santa Margarida.

Així mateix va acordar-se d’exposar el Plec de Clàusules al públic, mitjançant la publicació d’anuncis al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que 
–durant el termini de vint dies hàbils comptats des de la publicació del darrer anunci en els butlletins citats– les persones 
que tinguin interès puguin examinar l’expedient, que està a la secretaria municipal, i presentar les reclamacions que 
creguin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions l’acord adoptat 
esdevindrà definitiu quedant –el Plec de Clàusules- aprovat definitivament.

Sant Esteve de Palautordera, 4 de novembre de 2010
L’alcalde,
Salvador Cañellas i Baró

Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera

Divendres, 12 de novembre de 2010
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Bigas Grup farà l’obra per 688.222 euros i els treballs començaran abans de final d’any

Salut adjudica a una empresa de 
Granollers l’enderroc de Policlínica
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L’edifici de l’antiga Policlínica al carrer Girona es començarà a enderrocar abans de final d’any

Granollers

EL 9 NOU

El Departament de Salut de 
la Generalitat ha adjudicat 
provisionalment a l’em-
presa Bigas Grup, SLU, de 
Granollers, l’enderroc de 
l’edifici de l’antiga Policlínica 
al carrer Girona. L’empresa 
ha guanyat el concurs públic 
al qual s’havien presentat 
un total de 25 propostes i ha 
farà l’obra per un import de 
688.222 euros, molt per sota 
del preu de sortida, fixat en 
uns 847.000 euros.

A partir d’ara s’obre un 
període de 15 dies hàbils, 
comptant dissabtes, perquè 
les empreses que han estat 
descartades puguin presen-
tar documentació o possibles 
reclamacions i un cop supe-
rat aquest procés es farà la 
firma del contracte definitiu. 
El Departament de Salut i la 
mateixa empresa adjudica-
tària preveuen que l’ender-
rocament podrà començar 
abans de final d’any. 

Segons les condicions del 
contracte, l’enderroc de l’an-
tiga Policlínica ha de durar 
uns quatre mesos, durant els 
quals hi haurà alguna afec-
tació en el trànsit als carrers 
Girona i Marià Sans. Fons 
municipals indiquen que les 
modificacions en la circula-
ció se sabran quan l’empresa 
presenti el seu pla de treball, 
però, d’entrada ja es preveu 
que caldrà suprimir una file-
ra d’aparcaments al carrer 
Girona a l’alçada de Policlíni-
ca i probablement s’haurà de 
reduir la calçada.

L’empresa Bigas Grup té la 
seu a l’edifici Tilma, entre 
els carrers Prat de la Riba i 
Conca del Besòs, es va fundar 
l’any 1998 i aquest any ja ha 

rebut altres encàrrecs d’ad-
ministracions públiques, com 
la renovació de l’enllumenat, 
les línies elèctriques i la xar-
xa d’aigua del passeig de la 
Muntanya, de Granollers, i 
el carril bici del perímetre de 
la plaça Països Catalans de 
les Franqueses. L’any passat 
l’Ajuntament de Canovelles 
li va adjudicar la continuació 
de les obres de la piscina 

coberta després que la prime-
ra adjudicatària abandonés 
l’obra. En aquest projecte es 
va presentar dins d’una unió 
temporal d’empreses (UTE) 
amb l’empresa Vigaus.

Des de l’Ajuntament, 
l’anunci de l’esperada adjudi-
cació de l’enderroc s’ha rebut 
amb satisfacció. “Estem dins 
dels terminis que ens va 
comunicar la consellera de 

Salut”, ha dit el regidor d’Ur-
banisme i portaveu del PSC, 
Jordi Terrades. El regidor 
confia que l’inici de les obres 
de construcció del nou hos-
pital podrà ser l’any que ve. 
“Obre una nova perspectiva a 
la ciutat per emprendre dins 
de l’any 2011 la construcció 
del nou hospital lleuger, ja 
què el Departament disposa-
rà de llicències”.

Sant Celoni 
celebra els 
150 anys del 
ferrocarril

Sant Celoni

EL 9 NOU

Sant Celoni engega aquest 
dissabte els actes del 150 
aniversari de l’arribada del 
ferrocarril al poble. El tram 
de prop de 40 quilòmetres 
entre Granollers i l’estació 
de l’Empalme (Massanes) va 
entrar en servei el dia 1 de 
setembre de 1860, tot i que 
la inauguració oficial s’havia 
fet el 27 d’agost.

Els actes de commemoració 
es desenvoluparan fins al dia 
12 de desembre. Aquest dis-
sabte a les 7 de la tarda s’in-
augurarà a la Rectoria Vella 
l’exposició “150è aniversari 
de l’arribada del ferrocarril a 
Sant Celoni 1860-2010” i des-
prés hi haurà una xerrada de 
Salvador Socias, antic factor 
de l’estació, i l’historiador 
Josep M. Abril.

L’arribada del tren a Sant 
Celoni va suposar canvis 
rellevants al poble. La cons-
trucció dels terraplens i els 
ponts va ocupar molta mà 
d’obra durant uns quants 
anys i l’estació, situada al 
final de l’actual carrer de 
Sant Martí, va impulsar el 
creixement del nucli urbà. A 
partir de 1860 es van comen-
çar a enderrocar els portals 
que tancaven la vila per 
facilitar el trànsit. També va 
impulsar la industrialització 
local, amb la implantació 
d’indústries de taps de suro, 
tèxtils, serradora o ciment.

L’any 1931 van començar 
les obres de la segona via, 
però la circulació de trens 
en doble via no va començar 
fins a finals dels anys sei-
xanta. L’any 1932 hi havia 
7 trens diaris de passatgers 
cap a Barcelona que trigaven 
entre una hora i mitja i tres 
hores en funció del tipus de 
tren.


