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El tros de teulada enfonsat està just a sobre la portalada d’entrada a la Doma

L’Ajuntament s’ofereix per 
arreglar de seguida el tros de 
teulada enfonsada a la Doma

La Garriga

EL 9 NOU

L’Ajuntament de la Garri-
ga s’ofereix a la rectoria i 
al bisbat de Terrassa per 
“arreglar immediatament” el 
tros de teulada enfonsat de 
l’església de la Doma, segons 
afirma l’alcaldessa, Meritxell 
Budó. L’enfonsament d’un 
tros de teulada es va desco-
brir la setmana passada a 
la vista d’unes fotografies 
aèries que es van publicar al 

lllibre La Doma, retaule dels 

garriguencs. Com que a dife-
rència del cementiri, l’esglé-
sia de la Doma és propietat 
del bisbat de Terrassa, cal el 
seu permís perquè hi pugui 
intervenir directament la bri-
gada d’obres de l’Ajuntament 
de la Garriga. L’alcaldessa 
espera que es pugui arranjar 
de seguida el desperfecte 
perquè, malgrat que només 
afecta uns quatre metres 
quadrats de la teulada, “és un 
dany greu”.

L’aparcament 

Joan Miró de 

Mollet té set 

places llogades 

de les 260 

Mollet del Vallès

JL.R.B.

Des de la inauguració de 
l’aparcament de la plaça Joan 
Miró, de Mollet, l’any 2010 
s’han llogat set places, de 
les 260 que hi ha en total. 
Segons es va explicar al ple 
d’aquest dilluns, l’equipa-
ment passarà a ser gestionat 
per un ens local, amb perso-
nal de l’Ajuntament i amb 
l’objectiu de promocionar la 
resta de les 253 places dispo-
nibles que estan sense ven-
dre ni llogar. Per assumir-ne 
la gestió, però, l’Ajuntament 
haurà de pagar 3,8 milions en 
cinc anys després de la reso-
lució de la concessió del pàr-
quing a l’empresa Pasquina. 
A banda, com ja va explicar 
EL 9 NOU al juliol, caldrà 
assumir uns 700.000 euros 
més d’interessos per les pla-
ces no venudes. 

Segons el contracte amb 
Pasquina, l’Ajuntament s’ha-
via de fer càrrec de les places 
no venudes un cop acabada 
la concessió. Per això, el con-
sistori haurà de fer efectiu 
el juliol de 2013 el primer 
pagament. “S’ha arribat a 
aquest punt perquè Pasquina 
no ha fet bé la seva feina”, va 
reiterar l’alcalde, Josep Mon-
ràs (PSC). L’empresa, però, 
s’havia queixat de la poca fle-
xibilitat dels preus de les pla-
ces. Ara, l’Ajuntament, farà 
un estudi per fixar els nous 
preus de les places buides. 

ICV-EUiA i Ara Mollet-
ERC, a l’oposició, es van 
abstenir en la votació del 
pagament dels 3,8 milions. 
També en la creació d’un ens 
municipal per gestionar el 
pàrquing soterrat. “La suma 
total dels diners que s’han de 
pagar és un problema gravís-
sim per aquest Ajuntament”, 
va dir Oriol López (ERC).

D’altra banda, en el ple es 
va ratificar la resolució de 
la presidència de l’Institut 
Municipal d’Educació sobre 
les retribucions del personal. 
“Els professors de les esco-
les municipals cobraran per 
hores treballades, ara apli-
carem el conveni col·lectiu 
aprovat després de no arribar 
a cap acord”, va argumentar 
Monràs. Segons ell, es nego-
cia des del setembre “sense 
arribar a cap acord”. PP, ICV-
EUiA i ARAMollet-ERC i van 
votar en contra i van dema-
nar tornar a obrir les negoci-
acions. A més, es va aprovar 
al modificació d’usos del pla 
general per ampliar el tipus 
de negoci als polígons.

R
A

M
O

N
 F

ER
R

A
N

D
IS

Pere Cladellas i Joan Vila, aquest dimarts a la seu d’Oncovallès a Granollers

Granollers

EL 9 NOU

La fundació Espavila va 
formalitzar aquest dimarts 
la cessió d’un local de 160 
metres quadrats al carrer 
València, a Granollers, a la 
fundació Oncovallès. Les 
dues entitats van signar un 
conveni de col·laboració que 
permetrà a l’entitat que aju-
da les persones que pateixen 
càncer i els seus familiars 
a obrir una botiga de pro-

ductes de segona mà. És el 
projecte dels Encants d’On-
covallès, que els ha de servir 
per aconseguir nous recursos 
econòmics per finançar les 
seves activitats. A més, dona-
rà feina a una persona. Joan 
Vila, president d’Espavila, va 
destacar la importància de 
sumar esforços i col·laborar 
en benefici de la població en 
general. Oncovallès fa una 
crida a les persones perquè 
donin productes que puguin 
vendre.

La fundació Espavila cedeix 
un local a Oncovallès per 
obrir una botiga a Granollers

Sant Celoni

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Sant Celoni 
ha posat en marxa aquesta 
setmana un nou aparcament 
gratuït de 90 places que està 
a tocar del centre comercial 
de la població i de l’hospi-
tal. L’aparcament del carrer 
Campins s’ha construït als 
terrenys on hi havia l’antic 
dipòsit d’aigua de La Salle. 
S’ha pogut habilitar després 
de la posada en funciona-
ment del nou dipòsit de Can 
Sans que ha permès enderro-
car els de la Salle i destinar 
aquest terreny a un altre ús.

L’estacionament serà gra-
tuït. Amb tot, a partir del 
gener, es limitarà l’estada 
màxima dels vehicles a dues 
hores. La regulació es farà en 
el mateix horari que funcio-
nen els espais de zona blava 
del centre: de dilluns a dis-
sabte de les 9 del matí a 2/4 
de 2 del migdia i de dilluns 
a divendres de les 4 de la 
tarda a les 8 del vespre. Fora 
d’aquests horaris i dies, no hi 
haurà limitació. 

Al gener, es limitarà el temps màxim d’estacionament a dues hores

Sant Celoni estrena un pàrquing 
gratuït a tocar del centre i l’hospital

Veïns, comerciants, polítics i tècnics van visitar l’aparcament dimecres

Els vehicles que hi estaci-
onin hauran d’indicar l’hora 
d’arribada amb un rellotge. 
L’objectiu és fomentar la 
rotació de vehicles i facilitar 
l’aparcament a les persones 
que volen anar a comprar al 
centre del poble o que van a 
l’hospital. Amb tot, durant 
aquestes primeres setmanes, 
l’estacionament serà lliure i 
il·limitat.

Aquest dimecres l’alcalde 
Joan Castaño i la regidora 
d’Espai Públic, Isabel Coll, 
van fer una visita al nou 
aparcament. Hi van anar 
acompanyats de veïns de 
la zona i de representants 
dels comerciants. També hi 
van assistir diversos tècnics 
municipals i responsables del 
Servei Municipal d’Aigua de 
Sant Celoni.

Una persona ferida 
en ser atropellada per 
un tren a l’estació de 
Granollers
Granollers

Una persona va patir ferides 
en un braç dijous quan va 
ser atropellada per un tren a 
l’estació de Granollers-Cen-
tre a la línia 2 de rodalia. La 
víctima va ser traslladada a 
l’Hospital de Granollers. Els 
fets van passar cap a les 7 del 
matí i van obligar a aturar un 
tren que havia sortit de Sant 
Celoni i anava en direcció 
sud. Els passatgers van poder 
seguir el trajecte amb el tren 
que circulava just després. La 
circulació es va desviar per la 
resta de vies de l’estació.

Desallotgen 
una empresa de 
Canovelles per una 
fuita de gas propà
Canovelles

Una fuita d’un dipòsit de 600 
litres de gas propà va obligar 
a desallotjar dijous a les 3 de 
la tarda 12 treballadors d’una 
empresa de Canovelles. Els 
fets van passar a l’empresa 
Pradinsa, situada al carrer 
Carles Bohigues. S’hi van 
desplaçar efectius de Bom-
bers i de la companyia que 
van controlar la fuita.


