NOTICIES
El Suprem obliga a Montcada a
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EL 9 NOU

Dilluns, 22 de març de 2021

autoritzacions i les llicències atorgades en el seu dia a
l’empresa Barnices Valentine”, exposa l’Ajuntament en
un comunicat.

revisar les llicències de Valentine
com demanava la Llagosta

UN CONFLICTE QUE FA
ANYS QUE S’ARROSSEGA
Una sentència del Tribunal
Suprem del 27 de desembre
de 2012 va ratificar una resolució del TSJC del maig de
2009 que anul·lava la modificació del pla urbanístic que
va permetre el trasllat de
la indústria de pintures als
terrenys que hi ha a tocar
del nucli urbà de la Llagosta.
D’aquesta manera, s’avalava
la tesi que la modificació
urbanística per facilitar el
trasllat de Valentine del
centre urbà de Montcada a
Can Milans només beneficiava l’empresa. L’any 2015,
l’Ajuntament de Montcada i
Reixac va tornar a promoure
una modificació del plantejament en el mateix sentit, que
també està en litigi judicial.

El 2013, una sentència va tombar el pla urbanístic que permetia la fàbrica de pintures a Can Milans
La Llagosta
EL 9 NOU

L’Ajuntament de Montcada
i Reixac, al Vallès Occidental, haurà de revisar d’ofici
les llicències concedides
a l’empresa Valentine per
instal·lar-se a la zona de Can
Milans, a tocar del terme
municipal de la Llagosta.
Ho ha establert el Tribunal
Suprem, que ha donat la raó
a l’Ajuntament de la Llagosta
en una sentència publicada
recentment que rebutja el

recurs de cassació interposat
per Montcada i Reixac contra
una resolució anterior del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ja era
favorable als posicionaments
de la Llagosta. N’ha informat
aquest mateix ajuntament a
través d’un comunicat.
La sentència del Tribunal
Suprem entén que hi ha una
causa justificada per admetre a tràmit la sol·licitud
de la revisió de la llicència
d’obres i la llicència ambiental concedides a Valentine

per traslladar-se al sector
de Can Milans, on va instal·
lar-se l’any 2008. Montcada
i Reixac les havia concedit
a partir d’una modificació
puntual del planejament
general metropolità –es
va convertir l’espai de Can
Milans en industrial i els
metres que hi havia de zona
verda en aquest punt es van
traslladar a tocar de la C58– que la justícia, a partir
del recurs iniciat per l’Ajuntament de la Llagosta, ja va
declarar nul de ple dret. Tot i

la sentència, recorden des de
l’Ajuntament de la Llagosta,
el municipi veí va inadmetre
la sol·licitud de revisió de les
llicències que havien demanat després de conèixer la
sentència. Això va obrir un
nou litigi judicial que ja es va
fallar a favor de la Llagosta al
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya i que ara confirma el Tribunal Suprem,
darrera instància judicial.
“Amb aquesta sentència es
veu ara obligat a iniciar el
procediment de revisió de les

Un dècim del primer
premi de la loteria
estatal de dijous,
venut a l’Ametlla

entre les 8 del vespre i les
6 del matí de l’endemà a la
calçada en sentit Barcelona i
entre les 8 del vespre i 2/4 de
7 del matí en sentit nord. En
el sector entre Tagamanent i
Centelles, es treballarà entre
les 10 del matí i les 6 del
matí de l’endemà en sentit
Barcelona i entre les 9 de la
nit i les 4 de la tarda en sentit Vic.

L’Ametlla del Vallès

Figaró estrena
una caldera
de biomassa
al centre cívic
Figaró

L’Ajuntament de Figaró ha
instal·lat una caldera de biomassa per a la calefacció i
l’aigua calenta sanitària del
centre cívic. L’actuació forma
part del projecte Biomassa
pel clima de la Diputació.
El diputat d’Acció Climàtica, Xesco Gomar, va visitar
dijous la instal·lació acompanyat de l’alcalde, Ramon
Garcia. Té una potència de
100kW i consumeix unes
18 tones anuals d’estella
forestal. Segons les dades
de la Diputació, permetrà
un estalvi anual de gairebé
18.000 euros. Les emissions
de diòxid de carboni a l’atmosfera també es reduiran
en 12 tones anuals.

PLA DE MILLORES
A LA C-17

GRISELDA ESCRIGAS

L’administració de loteria del
centre comercial Sant Jordi,
a l’Ametlla, va repartir un
primer premi del sorteig de
la loteria estatal de dijous.
Va ser amb el número 73.652.
Van vendre un únic dècim
premiat amb 30.000 euros.
Va ser a una persona que
va demanar aquest número
expressament. Segons han
explicat des de l’administració, la persona que el va comprar forma part d’una penya
amb diversos membres de
l’Ametlla i altres poblacions
properes com Bigues o la
Garriga.

El cartell que anuncia les obres de millora del ferm al sud de la Garriga, a tocar de l’antic Hotel del Vallès

Territori inicia els treballs per
millorar el paviment de la C-17
entre la Garriga i Centelles
Les obres, amb una inversió de 8,3 milions, afecten 17 quilòmetres
La Garriga
EL 9 NOU

El Departament de Territori i Sostenibilitat comença
aquest dilluns les obres de
millora d’un tram de 17 quilòmetres de la C-17 entre la
Garriga i Centelles, a Osona.
L’actuació comportarà una
inversió de 8,3 milions d’euros: 4,5 milions per al tram
de nou quilòmetres entre
la Garriga i Tagamanent
i 3,8 milions per al tram

de vuit quilòmetres entre
Tagamanent i Centelles.
Els treballs consistiran
en l’estesa d’una nova capa
de paviment i la renovació
d’elements funcionals de
la carretera, com el canvi
de tanques de seguretat, la
millora de la senyalització
vertical i horitzontal, la reparació i substitució dels junts
de ponts i viaductes que estigui deteriorats, la millora de
l’abalisament i la canalització
de la xarxa de fibra òptica.

Les obres comportaran
afectacions al trànsit a partir
d’aquest mateix dilluns. En
funció de les necessitats,
es podrà tallar un dels dos
carrils per cada sentit. En
el tram entre la Garriga i
Tagamanent, que té més
volum de trànsit, es prioritzaran els treballs en horari
nocturn per reduir l’afectació viària.
Les hores d’actuació que
s’han fixat per al tram de la
Garriga a Tagamanent van

Les obres formen part del
paquet d’actuacions impulsades pel Departament de
Territori i Sostenibilitat per
millorar la C-17. La inversió principal es fa entre
Granollers i Parets amb els
treballs d’ampliació a tres
carrils en tots dos sentits. Ja
es treballa des de la tardor
de l’any passat a la calçada en
sentit sud amb un pressupost
de 10,4 milions d’inversió
i hi ha en marxa el procés
de licitació de les obres en
sentit nord amb una inversió prevista de 21 milions.
També hi ha altres obres
complementàries com la
millora de l’accés a la Vinyota, a Mollet i a les zones
industrials de Martorelles; la
construcció d’un nou enllaç
amb Montmeló, la millora
de l’accés al polígon Font del
Ràdium i Coll de la Manya,
de Granollers, i de Can
Montcau, a Lliçà d’Amunt, o
la nova connexió amb l’AP-7
en sentit Tarragona a l’altura
de Parets.
A més, hi ha altres intervencions previstes, com
la millora de l’enllaç amb
Sant Martí de Centelles i
Aiguafreda per reduir el
perill de la incorporació en
sentit sud.

