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Entorn

Planejament
urbanístic municipal,
on line
A través del web del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques
l’Administració de la Generalitat de
Catalunya:http:dtop.gencat.net/rpucpo
rtal/inici/ca/index.html es poden consultar
els instruments de planejament urbanístic
en vigor de tots els municipis de Catalunya.
Al web municipal també es pot consultar
la  normat iva del  p la  genera l
(www.santceloni.cat/departament.
php?id=31)

Sol·licitud d’ajut per
a la urbanització de
l’entrada de la
Batllòria
L’Ajuntament ha sol·licitat una subvenció
a la Generalitat en la línia d’actuacions de
millora paisatgística de l’espai públic urbà
de passeigs arbrats de cara a la urbanització
de l’entrada a la Batllòria per la carretera
Vella. S’ha redactat un projecte tècnic per
a la remodelació del passeig arbrat que
faci compatible la mobilitat de vehicles
amb el passeig de vianants i que connecti
l’accés soterrat per la C35 fins al centre
del nucli de la Batllòria. L’objectiu de la
sol·licitud és incentivar la realització
d’aquesta  actuac ió  de  mi l lora
paisatgística de la carretera Vella com
a espai arbrat del municipi compatible
amb l’ús de via urbana local.

Obres al carrer de Mn.
Jacint Verdaguer
Les obres del carrer de Mn. Jacint Verdaguer
avancen a molt bon ritme de forma que
bona part de les instal.lacions estan
passades i s’estan portant a terme les
vorades i la pavimentació de voreres.

Aquesta urbanització permetrà un millor
accés a l’estació de ferrocarril i dotarà de
serveis a tots aquest front edificat
d’habitatges, amb nous serveis de
clavegueram i d’aigües pluvials.

Obres de millora a la
Porta de Ponent
Ja han començat les obres de millora de
l’accés a Sant Celoni per la Porta de Ponent
que permetran desdoblar la sortida del
municipi amb un nou túnel. Aquesta
primera fase se centrarà en garantir la
reposició dels serveis afectats (aigua, llum,
gas...). Aquests treballs duraran dos mesos
aproximadament i afectaran diferents
trams del carrer de Mossèn Jacint
Verdaguer, del Doctor Barri, d’Àngel
Guimerà  i del Doctor Trueta.

En aquestes vies, s’hi faran cates de recerca
de serveis i, posteriorment, rases que
obligaran a suprimir puntualment alguns
aparcaments.

Per evitar el màxim de molèsties, s’ha
previst fer un únic tall de circulació al
carrer del Doctor Trueta, entre el c/ d’Àngel
Guimerà i c/ de Mossèn Jacint Verdaguer,
el dilluns 12 de novembre. En aquesta
ocasió es deixarà obert al trànsit un sol
carril que s’anirà alternant d’entrada i
sortida al municipi, i es restringirà l’entrada
dels vehicles pesants. Durant aquest dia,
es recomana utilitzar vies alternatives
d’accés a Sant Celoni: d’entrada el c/
València o la carretera de Gualba i de
sortida, el nou vial paral·lel a la C35, el c/
de Joan Maragall o la carretera de Gualba.

L’escola Pallerola
estrena porxo
A principis d’octubre es va instal·lar un
nou porxo a l'Escola Pallerola amb amplada
i alçada suficients per a realitzar activitats
escolars de tot tipus, sota un bon aixopluc.
Tot plegat va configurant una escola amb
molt bones instal·lacions tenint en compte
els treballs que s'han fet aquest estiu: en
concret s'ha condicionat acústicament el
menjador, s'ha tornat a pavimentar  la
zona d'accés principal creant una gran
plaça i s'ha condicionat totalment l'edifici
de l'aulari de 1er i 2on refent els lavabos,
fent una nova coberta i repintant totalment
l'edifici. A finals d'any es preveu connectar
la xarxa de clavegueres de l´escola a la
general del poble, actuació que es realitzarà
fora del centre i per tant no interferirà en
l'activitat escolar.

36 habitatges
social de lloguer
Després de la revisió de les al·legacions
presentades, el dia 31 d’octubre es van
penjar les llistes definitives de les 71
persones admeses per poder optar als
habitatges de lloguer que s’estan construint
al carrer de Maria Aurèlia Capmany
número 4. En aquests moments, tècnics
municipals estan informant i puntuant les
adjudicacions directes a persones amb
minusvalia així com la possible assignació
a la Fundació Acció Baix Montseny com
a adjudicatària d’un habitatge per a
promoure la integració social dels seus
treballadors amb minusvalies psíquiques.
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