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Entorn

Desmantellament
de la Forestal
La Junta de Govern Local de 26 de setembre va acordar la concessió
a ERCROS INDUSTRIAL, SA, llicència municipal d’obres per realitzar
el desballestament de la planta industrial situada a la carretera
comarcal C-35 km 56,300.  D’aquesta manera s’ha fet l’últim pas
per iniciar el desmantellament final de la Forestal.

Últim pas per la urbanització del
carrer Mn Jacint Verdaguer i
del carrer Breda de la Batllòria
Amb l’aprovació per part de la Junta de Govern Local del pla de
seguretat i salut de les obres d’urbanització del carrer Mossèn Jacint
Verdaguer, entre el carrer Dr Fleming i Doctor Trueta, i del carrer
Breda de la Batllòria, s’ha fet l’últim pas per l’inici dels treballs.
Recollint el suggeriment dels veïns, les obres al carrer Breda
començaran quan es confirmi la subvenció pactada amb la
Generalitat. L’Ajuntament està fent tràmits per agilitzar aquesta
confirmació.

Aquest octubre es publicaran les llistes
definitives dels habitatges de lloguer
A primers de setembre es va publicar la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses en el procés d’adjudicació dels 36 habitatges
protegits de lloguer actualment en construcció en el carrer de Maria Aurèlia Capmany. Durant aquest mes es van presentar diferents
al·legacions, que es resoldran el mes d’octubre i Proviure proposarà el llistat definitiu de persones admeses.

Les bases d’adjudicació a aquests habitatges estan aprovades des de l’any 2005, quan es va primar el repartiment de la destinació dels
habitatges específicament entre joves, gent gran i població en general, sense un estudi acurat que acredités la necessitat d’un major
accés d’un tram de població.

Per això s’està estudiant la possibilitat que des de l’Oficina Local d’Habitatge es creï un registre únic de persones interessades en
l’accés a l’habitatge protegit en els diferents règims previstos, de manera que sigui una base sòlida per tal que en properes convocatòries
o adjudicacions es puguin tenir dades de forma anticipada de les necessitats efectives de la població de Sant Celoni.

Passos soterrats
a la línia de rodalies
de Renfe
El passat dia 26 de
setembre, el Mi-
nisteri de Fomento
i l’Ajuntament de
Sant Celoni van
signar les actes
d’ocupació tem-
poral de l’espai de
via pública neces-
sari per executar
les obres dels tres
passos soterrats de
la línia de rodalies de Renfe, que han de permetre suprimir tots
els actuals passos a nivell. Aquestes obres s’iniciaran durant el
darrer trimestre d’enguany, moment en què s’iniciarà un procés
d’informació veïnal per explicar les restriccions d’ús de la via pública
ineludibles en els indrets afectats per les obres, però plantejats perquè
repercuteixin en la menor mesura possible als veïns.
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AJUTS PER A L’HABITATGE

Ajuts
personalitzats a
l’allotjament

Fins el 30 de
novembre de
2007

Persones amb rebuts
impagats de lloguer o
d’amortització de prèstec
hipotecari que reuneixin
els requisits que preveu
la convocatòria pública
anual

Oficina Local
d’Habitatge

Àrea de
Comunitat

Àrea de
Comunitat

Safareig de la Batllòria
Les obres de rehabilitació del Safareig de la Batllòria estan força
avançades. De moment s’ha substituït la coberta per una de nova
de fusta i teules ceràmiques i properament es refaran els vasos i
les parets del safareig i s’adequarà l’entorn.


