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BAIX MONTSENY
Sant Antoni de Vilamajor 
impulsa un centre lúdic de 
400.000 metres quadrats a la 
finca de Can Ribalta
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L’adjudicació està impugnada des de 2010 per una empresa que va perdre el concurs

Un recurs judicial impedeix la posada 
en marxa de la ITV de Sant Celoni
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El centre d’ITV ja està pràcticament acabat i a punt de posar-se en funcionament, a l’espera que el jutge resolgui a favor de l’empresa adjudicatària

Sant Celoni

Ramon Solé

El centre d’Inspecció Tèc-
nica de Vehicles (ITV) de 

Sant Celoni, el segon de la 
comarca juntament amb el 
de Granollers, està pràcti-
cament enllestit i a punt 
d’entrar en funcionament, 

però no ho pot fer pel recurs 
judicial interposat el 2010 
per una empresa que va 
perdre l’adjudicació. Segons 
ha pogut saber aquesta 

redacció, aquesta empresa 
–de la qual no ha transcen-
dit el nom ni els motius del 
recurs– va impugnar l’adju-
dicació i des de llavors hi ha 

una suspensió cautelar de 
l’activitat que, d’altra banda, 
no ha impedit a l’empresa 
adjudicatària –Atisae– avan-
çar en la construcció de les 
instal·lacions. Així, Atisae 
està a l’espera que el jutge 
dicti sentència per començar 
l’activitat. Fonts consultades 
per aquesta redacció apunten 
que aquesta sentència podria 
arribar properament.

El centre ITV de Sant 
Celoni el va adjudicar el 
Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 
l’octubre de 2010, sensible 
davant l’important i crei-
xent parc automobilístic 
del Vallès Oriental. Les 
instal·lacions s’han construït 
en uns terrenys de la zona 
de la Porta de Llevant, al 
costat del Caprabo. La pre-
visió inicial era inaugurar 
l’octubre de l’any passat i 
el cost previst de l’obra era 
d’1,5 milions d’euros. El nou 
centre ITV donarà feina a 
una quinzena de persones i 
permetrà fer entre 20.000 i 
25.000 revisions anuals.

Atisae aplicarà millores 
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, l’empresa concessio-
nària proposa una reducció 
d’entre un 5 i un 15% del 
preu de la revisió; el preu 
variarà en funció dels defec-
tes trobats, amb un descomp-
te més gran per als vehicles 
sense problemes.

ERC demana obrir l’arxiu dels 
barons d’Esponellà, amb molta 
documentació històrica de 
Sant Pere de Vilamajor
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Les escoles de Palautordera 
s’adhereixen a un programa 
europeu per aprendre a 
estalviar energia
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