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Se situarà a la Porta de Llevant, en uns terrenys propers al supermercat Caprabo

La Generalitat autoritza una 
estació d’ITV a Sant Celoni
sant Celoni

eL 9 noU

El Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa ha 
autoritzat la construcció i 
obertura d’una nova estació 
d’Inspecció Tècnica de Vehi-
cles (ITV) a Sant Celoni. El 
servei s’ha adjudicat a l’em-
presa Atisae, que posarà la 
nova estació en uns terrenys 
de la zona de la Porta de Lle-
vant en un terreny al costat 
del Caprabo-Eroski. La nova 
ITV entrarà en servei en un 
termini d’entre vuit i dotze 
mesos. Atisae invertirà 1,5 
milions d’euros en la seva 
construcció i preveu donar 
feina a entre 12 i 15 perso-
nes, segons han confirmat 
fonts de l’empresa. La nova 
ITV tindrà dues línies que 
permetran fer entre 20.000 i 
25.000 revisions de vehicles 
l’any.

L’alcalde Francesc Deulo-
feu (CiU) creu que es tracta 
d’una “molt bona notícia”. 
“En un context econòmic 
com l’actual, generarà acti-
vitat, portarà nous serveis al 
municipi i, al mateix temps, 
reforçarà Sant Celoni com a 
capital de la comarca del Baix 
Montseny.” Per la situació, 
la nova estació donarà servei 
a poblacions de la Selva, que 
és una altra de les comarques 
on hi ha més mancances.

Atisae aplicarà millores 
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Atisae invertirà 1,5 milions en la construcció de la nova estació que donarà feina a entre 12 i 15 persones

tecnològiques a la nova esta-
ció, com un mesurador auto-
màtic de la profunditat dels 
pneumàtics o un sistema de 
comprovació del sistema de 
frens per a vehicles industri-
als amb simulació de càrrega. 
A més, hi haurà dues panta-
lles amb informació sobre els 
processos d’inspecció i con-
sells de seguretat viària. La 
concessionària també donarà 
l’accés a l’autorització d’Or-
ganismes de Control en 
matèria de seguretat indus-
trial per a empreses.

El permís arriba en la 
primera fase del pla territo-

rial impulsat per construir 
estacions d’ITV a comarques 
on encara no n’hi havia i 
en aquelles que estaven 
més saturades. És el cas del 
Vallès Oriental. També es 
vol trencar els “monopolis 
territorials” que existeixen, 
aconseguir que cap nucli de 
població de més de 2.500 
habitants estigui a més de 
20 quilòmetres d’una ITV i 
reduir el temps d’espera a un 
màxim de quatre dies entre 
la data que es fa la reserva i 
el dia de la inspecció. 

La ITV de Sant Celoni 
s’afegirà a la que funciona 

a Granollers i que és l’única 
de tota la comarca. Les noves 
estacions també comporta-
ran una reducció del cost que 
té per a l’usuari el pas de la 
ITV. Atisae proposa preus del 
servei que estan entre un 5 i 
un 15% per sota de les màxi-
mes establertes en el con-
curs. El preu variarà en fun-
ció dels defectes trobats amb 
un descompte més gran per 
als vehicles sense problemes. 
El nombrós parc de vehicles 
del Vallès Oriental és un dels 
aspectes que han afavorit la 
concessió d’una segona ITV a 
la comarca.

CiU de Llinars 
demana 
bonificacions del 
peatge de l’autopista
Llinars del Vallès

El Grup Municipal de CiU de 
l’Ajuntament de Llinars va 
presentar, a l’últim ple, una 
moció en la qual demanava 
una bonificació del peatge de 
l’autopista per als residents a 
Llinars. El grup de CiU va fer 
aquesta moció per demanar 
que, com ja va fer Cardedeu i 
altres municipis del voltant, 
“se sol·liciti la supressió del 
primer peatge venint de la 
Roca” a un quilòmetre i mig 
de distància de la sortida de 
Cardedeu, “per innecessari i 
costós per als nostres veïns”. 
La moció del Grup Municipal 
de CiU de Llinars també sol-
licita que, fins que no es faci 
el rescat del peatge “es boni-
fiqui als residents a Llinars”, 
com es fa amb veïns d’altres 
poblacions, tant a l’accés 12 
de l’AP-7 com al troncal de la 
C-33. J.B.M.

Palautordera 
recupera el CAU 
per aprofundir 
en l’educació i el 
lleure per a nens

sta. M. de Palautordera

L.F.

Santa Maria de Palautordera 
torna a tenir un CAU. Pocs 
anys després del tancament 
de l’Associació Juvenil el 
CAU, l’Agrupament Escolta 
i Guia Bernat Perpunter 
neix amb les ganes i la 
idea de ser un referent en 
l’educació en el lleure al 
Baix Montseny. L’entitat, 
l’han fundat joves del poble 
i es va presentar durant 
l’Aplec del Remei. L’AEiG 
Bernat Perpunter, que deu 
el seu nom a un bandoler 
nascut a Palautordera al 
segle XIX, forma part de 
Minyons Escoltes i Guies de 
Catalunya. 

Per al funcionament de 
l’Agrupament els joves es 
divideixen per unitats: Cas-
tors de 6 a 8 anys, Llops i 
Daines de 8 a 11, Ràngers i 
Noies Guies d’11 a 14, Pio-
ners i Caravel·les de 14 a 17, i 
Trucs de 17 a 19. 

El dilluns 25 d’octubre hi 
haurà una reunió informati-
va a Can Balmes a les 7 de la 
tarda, i les activitats comen-
çaran el 20 de novembre. Els 
CAU es faran els dissabtes 
de 4 a 6.30 de la tarda a l’Ate-
neu Popular l’Esbarzer. Cada 
grup farà sortides regulars 
de cap de setmana, i per set-
mana Santa i l’estiu s’orga-
nitzaran campaments. 


