
14 prat
el

octubre 2008

A partir del 9 de octubre y hasta el 10 
de noviembre inclusive ya podremos 
solicitar una de las plazas, para coche o 
para moto, del parking que la empresa 
municipal Prat Espais (www.pratespais.
com), construye en la avenida de la Verge 
de Montserrat, entre la avenida del Re-
molar y la calle del Empordà. 
El precio de las plazas está fijado a partir 
de 22.000 euros, más el 16% de iva. Las 
plazas se venderán en régimen de cesión 
de uso por 50 años. Durante este plazo, la 
persona titular de la cesión es la "propieta-
ria" del uso de la plaza, pudiéndola trans-
mitir en el caso de que así lo considere.
El parking alberga más de 320 plazas, 
algunas de ellas para moto, distribuidas en 
dos plantas. Dispondrá de videovigilancia 
continua las 24 horas del día, así como 
servicio de interfono en contacto perma-

nente con un centro de control.
Las personas interesadas en adquirir una 
plaza se pueden dirigir a la oficina de 
Prat Espais (c. Carretera de la Bunyola, 
49), donde podrán informarse sobre el 
proceso. Tendrán prioridad en el acceso 
a una plaza de parking aquellas personas 
que residan o trabajen en el entorno más 
próximo al aparcamiento.

Admisión de solicitudes
para el parking municipal

Imagen virtual de la sección del aparcamiento municipal subterráneo.

Últimas plazas en el parking 
de St. Jordi – Ribera Baixa
Prat Espais informa de que ya quedan  
pocas plazas libres en el aparcamiento 
del  Centro Cívico Sant Jordi – Ribera Baixa. 
Las personas interesadas en adquirir 
alguna de estas plazas deben dirigirse 
a la oficina de Prat Espais y realizar 
la correspondiente solicitud. 

Excel·lent qualitat de l'aigua 
de la platja tot l'estiu
La qualitat de l'aigua de la platja del Prat 
ha estat excel·lent durant tota la temporada 
estival de bany, tal com han demostrat  
les analítiques setmanals que ha fet 
l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)  
dins el Programa de vigilància i informació 
de l'estat de les platges i zones de bany 
interiors. Les analítiques gairebé no han 
detectat elements microbiològics a l'aigua.

Construcció del Centre 
de Recuperació d'Animals Marins
Les obres del CRAMC tenen un pressupost 
de més de 4 milions d'euros i començaran 
durant l'octubre. Aquest centre substituirà 
l'actual, situat a Premià de Mar,  
i serà un equipament de referència 
en l’atenció d’animals marins, investigació 
i divulgació científica. El CRAMC se situarà 
al litoral, entre el Prat i Viladecans, en 
uns terrenys cedits per Aena com a mesura 
compensatòria de la Declaració d’Impacte 
Ambiental de l'ampliació de l’aeroport. 

Es cobrirà un tram 
del canal de l'Aviació
L'Ajuntament del Prat ha tret a concurs  
la redacció del projecte de cobriment 
d'un tram del canal de l'Aviació. Es tracta 
del tram del canal paral·lel a la carretera 
de l'Aviació, davant del parc Nou,  
entre l'avinguda de l'Onze de Setembre 
i la rotonda que connecta amb el camí 
de la platja. Les obres, que començaran 
a mitjan 2009 i duraran quatre mesos, 
consistiran en cobrir el canal amb  
una llosa, sobre la qual s'ubicarà un carril 
per a vianants i un altre per a ciclistes. 

Una rampa i una passarel·la 
per travessar la ronda cap al riu
L’Ajuntament ha obert a concurs públic  
la redacció del projecte de construcció 
d'una rampa-passera per a vianants i ciclistes
a l'avinguda de Josep Anselm Clavé,  
que connectarà amb la futura passarel·la 
que, sobre la ronda de Llevant, ens portarà 
fins al tram urbà del riu. Aquest tram, 
entre els ponts de l'autovia i de Mercabarna,
està sotmès a les obres d'adequació a l'ús ciutadà,
amb la construcció d'una mena de moll  
per on es podrà passejar a la vora del riu.

A partir del 9 de octubre y hasta el 10 de noviembre inclusive, la empresa 
municipal de vivienda y aparcamiento, Prat Espais, comenzará a recibir 
solicitudes para la compra de las más de 320 plazas del aparcamiento 
subterráneo situado en la avenida de la Verge de Montserrat.


