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Creu de Sant Jordi

El president i el Govern
de la Generalitat de Catalunya

expressen el seu dol

Dijous, 5 de gener de 2012
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La crisi fa augmentar el nombre de parades que tanquen al llarg de l’any

Granollers posarà a concurs una 
dotzena de parades vacants al mercat
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El mercat de Granollers està situat al carrer Anselm Clavé i en altres espais del centre històric de la ciutat

Granollers

E.M.

Granollers convocarà, als 
voltants del mes de març, 
un concurs per cobrir una 
dotzena de vacants previstes 
entre les 440  parades del 
mercat setmanal. Segons 
l’Ajuntament, des de fa dos 
anys, la crisi s’ha fet notar 
també en el sector de la ven·
da ambulant, on a diferència 
de temps anteriors, hi ha més 
vacants de parades en aca·
bar l’any. Tot i que algunes 
baixes són a causa de jubi·
lacions, altres corresponen 
a titulars de parades que no 
paguen els impostos perti·
nents a l’administració. 

L’Ajuntament de 
Granollers està especialment 
interessat a trobar relleu per 
als paradistes d’alimentació i 
parament de la llar que aban·
donen el mercat enguany 
per jubilació, i no tant pels 
buits que es produeixin en el 
sector de la roba. L’objectiu 
és mantenir un equilibri en 

l’oferta del mercat, un dels 
més grans de Catalunya que 
se celebren en un dia labo·
rable. 

Arran de canvis en la nor·
mativa europea i l’adapta·
ció de les lleis estatals i de 
Catalunya, els ajuntaments 

han d’atorgar, des de fa pocs 
anys, les places lliures dels 
mercats ambulants mitjan·
çant concursos públics, per 

garantir que tothom que 
compleixi els requisits dema·
nats pugui optar a la plaça. 
Les administracions, però, 
no estan obligades a convo·
car un concurs en el mateix 
moment en què es produ·
eixen les baixes. Enguany, 
però, Granollers el convocarà 
perquè queden buides para·
des d’articles que li interessa 
mantenir, per tal d’equilibrar 
l’oferta del mercat, un 50% 
del qual és d’oferta de roba.

La previsió de l’Ajunta·
ment és acabar de perfilar 
el recompte de baixes per 

jubilació i dels paradistes 
que no compleixen amb els 
tributs durant aquest mes de 
gener. Després, quan disposi 
de la xifra concreta de para·
des que marxaran sospesarà 
quins articles vol mantenir 
o bé introduir de cara al 
concurs que es convocarà. 
De moment, al mercat dels 
dijous hi ha una baixa d’una 
parada de parament de la 
llar, una altra de perfums, 
una de la pesca salada i dues 
en l’àmbit del tèxtil.
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L’oficina de turisme es va inaugurar el 30 de maig de l’any 2010

Facilitarà informació als visitants dels parcs i del municipi

L’Oficina de Turisme de Sant 
Celoni ja és punt d’informació 
del Montseny i el Montnegre

Sant Celoni

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Sant Celoni 
i la Diputació de Barcelona 
han signat un conveni de col·
laboració per a la implantació 
d’un punt d’informació dels 
parcs naturals del Montseny 
i el Montnegre i el Corredor 
a l’Oficina de Turisme de 
la localitat. L’objectiu del 
conveni és potenciar les acti·
vitats i les actuacions per al 
foment i ordenació de l’ús 
públic dels espais i facilitar 
informació als visitants dels 
parcs i del municipi.

L’Oficina de Turisme de 
Sant Celoni està situada a 
l’antic edifici de l’Hospital 
Vell, al número 5 del carrer 
Major, i ofereix diversos 
serveis als visitants com 
la distribució de plànols, 
opuscles i altres materials 
informatius relatius a l’ofer·
ta turística del poble i del 
Baix Montseny, així com del 
parc natural del Montseny i 
del Montnegre i el Corredor. 

També ofereix informació 
d’adreces i preus dels establi·
ments turístics i altres activi·
tats, serveis o punts d’interès 
per als visitants. S’hi poden 
consultar llibres i guies sobre 
el municipi i el seu entorn 
natural i s’hi expedeixen car·
nets d’alberguista i estudiant 
internacional.

Des de la seva inaugura·
ció a finals de maig de l’any 
2010, l’oficina ha esdevingut 
un punt de referència per als 
visitants del municipi i del 
Baix Montseny. La firma del 
conveni permetrà que l’ofici·
na disposi de més informació 
i materials de difusió sobre 
els parcs naturals.

Les Franqueses no 
troba adjudicatari per 
al quiosc de Bellavista

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

L’Ajuntament de les Fran·
queses no troba cap persona 
que es vulgui fer càrrec del 
quiosc del barri de Bellavista. 
En el darrer ple municipal, el 
regidor d’Urbanisme, Esteve 
Ribalta (PSC), va explicar 
que el concurs obert per 
adjudicar el servei ha quedat 

desert en dues ocasions per 
manca d’aspirants. L’alcalde 
diu que una de les raons és 
l’elevada inversió que han 
de fer els adjudicataris en 
concepte d’avals que dema·
nen les empreses de premsa. 
Ribalta va anunciar que 
l’Ajuntament estudia fórmu·
les alternatives com la pos·
sibilitat que el quiosc pugui 
vendre altres productes.

L’Ajuntament vol 
cobrir sobretot 
llocs buits de venda 
d’alimentació i 
parament de la llar


