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1.- Ajuntament
2.- Escola Can Parera
3.- Biblioteca i escola 

de música
4.- Ambulatori
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Projecte per fer un nou pont 
per comunicar Montornès Nord 

i Montornès Centre

Montornès proposa un pont 
sobre el Mogent per unir 
Montornès Nord i el centre

L’Ajuntament vol fer el pont en lloc de la reforma del vial industrial que porta al barri

Montornès del Vallès

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Montornès 
proposa la construcció d’un 
nou pont sobre el riu Mogent 
que millori la connexió entre 
el barri de Montornès Nord 
i el centre del poble. L’obra 
es finançaria amb els diners 
previstos per a la reforma de 
l’avinguda del Mogent –uns 
800.000 euros– que formen 
part de la llista d’inversions 
previstes amb el Pla de Bar-
ris. L’actual equip de govern 
(ICV-EUiA) ja ha comunicat 
a la Generalitat de canviar el 
projecte previst inicialment 
per la nova proposta del pont 
pensat, en principi, només 
per a vianants. “Ho han vist 
bé”, explica l’alcalde José 
Antonio Montero.

El nou pas per sobre del riu 
Mogent connectaria l’accés 
al barri de Montornès Nord, 

amb la plana de Can Vilaró, 
uns terrenys no urbanitza-
bles on ara hi ha activitat 
agrícola i per on ja hi ha fet 

un tram del camí fluvial del 
riu. Des d’aquí, caldria obrir 
un tram d’un nou camí per 
connectar amb la zona on hi 

ha equipaments com la bibli-
oteca, l’escola de música, 
l’ambulatori i l’escola Can 
Parera. L’edifici de l’ajunta-

ment queda una mica més 
enllà. Es pensa en un camí 
integrat a l’entorn per al 
pas de vianants i bicicletes. 
Segons l’alcalde Montero, 
aquesta alternativa escur-
çaria el recorregut entre 
Montornès Nord i aquests 
equipaments i faria el pas-
seig “més agradable”. També 
faria que l’accés es fes per 
una zona no urbanitzada i, 
per tant, més segura per als 
vianants. L’Ajuntament ja ha 
parlat amb l’Agència Cata-
lana de l’Aigua (ACA) per 
saber els requeriments que 
hauria de tenir un pont en 
aquest tram del riu Mogent. 

La idea inicial que es va 
incloure en el projecte del 
Pla de Barris aprovat era 
reformar l’avinguda del 
Mogent reduint l’amplada 
dels carrils de circulació i 
ampliant les voreres. Això 
també hauria permès crear 
un carril per a bicicletes. 
“Fos com fos, no deixaria de 
ser un vial industrial per on 
hi ha molt trànsit de camions 
i això sempre genera uns 
riscos per als vianants”, asse-
gura Montero. Durant aquest 
2012, l’objectiu és avançar 
en la tramitació del projec-
te que, si s’accepta el canvi 
de destí de la subvenció, es 
podria executar durant l’any 
2013. Encara no hi ha cap 
projecte detallat sobre la tau-
la del consistori.

L’Ajuntament incrementa els comptes en tres milions d’euros

Sant Fost ha de pujar el pressupost 
per poder pagar una sentència 

Sant Fost de C.

JL. Rodríguez Beltrán

L’Ajuntament de Sant Fost 
s’ha vist obligat a augmentar 
en 3,2 milions d’euros el 
pressupost de 2012 per poder 
pagar la sentència d’un 
contenciós-administratiu per 
l’expropiació d’uns terrenys. 
Es tracta d’una zona davant 
la fàbrica de Derbi, que es 
va expropiar fa 10 anys, per 
catalogar-los com a zona 
verda.

L’increment deixa el 
pressupost de 2012 en 11,7 
milions d’euros. Segons va 
explicar l’equip de govern 
(IUSF i CiU) aquest dimarts 
en el ple, el pagament al 
propietari que va posar la 
demanda s’ha de fer efectiu 
aquest any. El pressupost va 
ser aprovat amb els vots a 
favor de l’equip de govern, el 
suport del PSC, el PP, l’abs-
tenció d’ERC i l’absència de 
Gent per Sant Fost (GSF) en 
el moment de la votació.   

Segons va informa el 
regidor d’Hisenda, Joaquim 
Pérez, la partida s’inclou 
dins el capítol d’inversions 

com una contribució especi-
al, i que s’ha de pagar entre 
l’Ajuntament i els empresa-
ris de la zona. “La xifra de 
la sentència són 2,6 milions 
d’euros però pels interessos 
pugen fins al voltant dels 
3,2 milions d’euros. L’Ajun-
tament paga el 10% de l’im-
port total i els industrials del 
voltant inclosos dins el pla 
parcial del polígon paguen la 
resta. Es fa de forma propor-
cional”, va dir Pérez. “Això no 
afectarà el pressupost perquè 
l’Ajuntament tan bon punt 
cobri de la resta d’empreses 
farà efectiva la totalitat de 
l’import”. 

Pel que fa a la resta del 
pressupost, l’alcaldessa, 
Montserrat Sanmartí (IUSF), 
va destacar l’augment de 
la despesa social i el man-
teniment dels serveis als 
ciutadans amb uns comptes 
“de contenció”. “És un pres-
supost realista que no genera 
falses expectatives. Assegura 
els serveis bàsics dels ciuta-
dans i creiem que és el millor 
per a aquest 2012”, va dir 
Sanmartí. 

Per la seva banda, el regi-

dor del PP, Casiano Sánchez, 
i el nou portaveu del PSC, 
Pere Raspall –que prenia 
possessió al càrrec aquest 
dimarts en substitució de 
Vicente Cepiña–, van mos-
trar-se disposats a col·laborar 
amb l’equip de govern. El 
regidor d’ERC, Antoni Pinye-
ro, va agrair “un pressupost 
de contenció”. 

TOPADA AMB GSF

El grup de Gent per Sant Fost 
va marxar del plenari, i no va 
fer la votació dels comptes 
generals de 2012, perquè no 
estaven conformes amb la 
projecció d’un power point 
per mostrar el pressupost. 
“En un ple no es pot fer 
aquesta actuació”, va dir la 
portaveu de GSF, Montserrat 
Armengol. Poc després, quan 
l’altra regidora de GSF, Lucia 
Arèvalo, va voler intervenir, 
l’alcaldessa li va dir que no 
era la portaveu del grup i no 
podia fer-ho. “Si no li agrada 
pot aixecar-se i marxar del 
ple”, va dir Sanmartí. Les 
dues regidores van optar per 
abandonar el ple.

Caldes té 29 
colònies de 
gats amb 346 
animals

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

El Servei de recollida d’ani-
mals de Caldes controla un 
total de 29 colònies de gats 
que sumen 346 animals 
segons les dades de l’any 
2011. Els gats s’esterilitzen, 
reben tractament veterina-
ri i se sacrifiquen si tenen 
malalties contagioses. Grups 
de voluntaris gestionen les 
colònies per controlar l’ar-
ribada de nous animals, les 
baixes i les visites que cal fer 
al veterinari.

D’altra banda, al llarg de 
l’any passat,  el voluntariat 
de Caldes Animal, que gesti-
ona el servei de recollida va 
tenir cura de 218 gossos dins 
del municipi. Es van recollir 
un total de 196 gossos, es van 
gestionar 77 adopcions i es 
van retornar 107 gossos als 
seus propietaris.

Les dades revelen un sig-
nificatiu augment de gossos 
que porten xip d’identifica-
ció. Un 43,37% dels gossos 
recollits l’any passat el 
duien, mentre que l’any 2008 
només el duia un 25,6%.

El servei de 
mediació en casos 
de desnonaments 
arriba a Sant Celoni

Sant Celoni

EL 9 NOU

El servei Ofideute a través 
del qual la Generalitat fa de 
mediador per evitar la pèr-
dua de l’habitatge a causa 
de l’impagament de quotes 
hipotecàries, s’estendrà aviat 
a Sant Celoni i tot el Baix 
Montseny. Es va decidir en la 
darrera reunió que han tin-
gut l’alcalde de Sant Celoni, 
Joan Castaño, i la directora 
de l’Àrea de Territori i res-
ponsable de l’Oficina d’Ha-
bitatge del Baix Montseny, 
Pilar Puig amb el director 
de l’Agència d’Habitatge de 
Catalunya, Jaume Fornt.

Fins ara, l’Oficina d’Habi-
tatge informava del servei 
Ofideute i concertava una 
visita dels afectats amb el 
servei a Barcelona. Ara, es 
firmarà un conveni que esta-
blirà una uniformitat d’ac-
tuació entre l’Oficina d’Ha-
bitatge del Baix Montseny, 
la Generalitat i les entitats 
financeres. Encara no hi ha 
data per la firma de l’acord, 
però des de l’Ajuntament es 
diu que serà aviat.


