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CiU i la CUP defensen que la taxa cobreixi tot el cost del servei

La taxa d’escombraries creix 
prop del 8% a Sant Celoni
Sant Celoni

Sara González

El govern de CiU de Sant 
Celoni i la CUP estan d’acord 
que el cost real del servei 
de recollida d’escombraries 
repercuteixi totalment en la 
taxa que paguen els ciuta-
dans. L’increment d’aquesta 
taxa a les ordenances fiscals 
del 2008 serà d’un 7,76%, 
segons es va aprovar en el ple 
d’aquest dimarts. 

“Que els ciutadans paguin 
el que realment generen és 
una manera de conscienciar 
i fomentar el reciclatge”, 
va dir el regidor de la CUP 
Albert Ventura. “L’increment 

de la taxa és necessari per 
mantenir l’equilibri econò-
mic i financer del servei”, va 
afirmar el regidor d’Econo-
mia, Carles Mas. 

Per la seva banda, el PSC, 
que va votar en contra de les 
ordenances i que va presen-
tar una proposta alternativa, 
va demanar que la taxa d’es-
combraries s’incrementés 
un 4,5%. “Cal assegurar la 
suficiència del servei, però 
no a costa de la fiscalitat dels 
ciutadans”, va dir el regidor 
socialista Manel Bueno. Mas 
va recordar que el PSC va 
augmentar la taxa d’escom-
braries en un 30% entre el 
2004 i el 2005. 

Les ordenances propo-
sades per CiU inclouen un 
90% de bonificació per als 
jubilats amb certs requisits 
d’ingressos. El PSC va propo-
sar que aquesta bonificació 
s’ampliés als col·lectius amb 
rendes baixes, a les famílies 
nombroses i a “sectors de la 
població desprotegits”. 

La majoria d’increments 
proposats són d’acord amb 
l’IPC previst pel proper any 
(un 3%). La tarifa de zona 
blava no pujarà, així com 
tampoc l’import de circulació 
(excepte per a les motoci-
cletes d’entre 125 i 250cc). 
Algunes de les bonificacions 
proposades són les aportaci-

ons a la deixalleria, que pot 
arribar a bonificar fins a un 
11% de la taxa. També es 
rebaixaria en un 42% l’IBI 
per a les famílies nombroses.

El ple també va aprovar per 
unanimitat el text refós per 
a la construcció d’un pavelló 
poliesportiu al Sot de les 
Granotes amb un pressupost 
de 3,5 milions. El nou pavelló 
començaria a construir-se 
entre el gener i el febrer del 
2008 si arriben les subven-
cions previstes. La CUP va 
elogiar el fet que s’acabi amb 
un dèficit d’equipaments 
esportius, però va proposar 
que l’Ajuntament recuperi la 
gestió municipal del Sot de 

L’Assemblea de Joves de Cardedeu estrena l’ateneu popular

Festa a la Torre Sibilla
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Els joves van obrir dimecres la finca als veïns per celebrar la castanyada, a l’espera de rebre la resolució final del jutge

Cardedeu

Norma Levrero

L’Assemblea de Joves de 
Cardedeu va inaugurar dime-
cres la Torre Sibilla com a 
ateneu popular. A l’espera de 
rebre la resolució final del 
jutge, que a finals de setem-

bre va ordenar el desallot-
jament de la finca, els joves 
van obrir la finca als veïns i 
van celebrar la castanyada. 
L’actuació de la colla de bas-
toners va reunir moltes per-
sones a la Torre Sibilla.

 L’Assemblea de Joves ha 
presentat un recurs contra la 

jutgessa del cas, ja que no els 
ha inclòs en el procés judi-
cial, i un altre per aturar el 
desallotjament, ja que diuen 
que l’immoble està aban-
donat. Els joves van recollir 
també firmes per declarar-se 
ocupants i usuaris de la Tor-
re Sibilla. 

L’Hospital aporta 
14 treballs al 
congrés europeu 
sobre la sida

Granollers

EL 9 NOU

L’Hospital de Granollers 
ha presentat un total de 
14 treballs a l’XI Congrés 
Europeu de la Sida, celebrat 
a Madrid entre els dies 24 
i 27 d’octubre. Cinc dels 14 
treballs eren d’investigació 
dirigida pel centre, amb la 
col·laboració d’una mitjana 
de trenta hospitals d’altres 
punts de l’Estat. Els altres 
han estat realitzats conjunta-
ment amb altres centres.

Els treballs aporten noves 
conclusions sobre els trac-
taments antiretrovirals, 
els efectes adversos, i com 
millorar-los. També n’hi ha 
sobre la la qualitat de vida 
dels pacients. El cap de la 
Unitat de Sida de l’Hospital, 
Enric Pedrol, subratlla que el 
centre “és punter a l’Estat a 
evitar efectes adversos dels 
fàrmacs contra la sida”. Un 
dels treballs demostra que 
“un fàrmac no causa insufi-
ciència renal en els pacients 
que no en tenien abans de 
començar el tractament”, diu.

Mollet estrena un 
centre de dia per 
a discapacitats 
psíquics

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

Dilluns es va posar en funci-
onament el centre de dia per 
a persones amb discapacitat 
psíquica a l’avinguda de 
Calderó, de Mollet. El nou 
centre, que té una capacitat 
de 24 places, està ubicat a 
la planta baixa d’un edifici 
d’habitatges, té una superfí-
cie de 460 metres quadrats i 
ha estat llargament reivindi-
cat per l’Ajuntament.

 L’equipament disposa de 
recepció, sala de fisioteràpia, 
sis sales polivalents, infer-
meria, cuina, dos despatxos 
i una zona de serveis per al 
personal. El nou centre de 
dia, gestionat per l’entitat 
Educadors d’Acolliment Soci-
al, és una solució fins que 
no s’enllesteixi la nova resi-
dència i centre dia per a les 
persones amb discapacitat 
psíquica que el Departament 
d’Acció Social construirà a 
la zona de la Vinyota. L’equi-
pament tindrà una capacitat 
màxima de 60 places de resi-
dència i 15 de centre de dia.

les Granotes, que es consulti 
la població sobre la gestió del 
bar del centre esportiu i que 
s’hi fes un aparcament per a 
bicicletes. 

El ple també va aprovar 
per unanimitat l’acceptació 
d’una subvenció atorgada per 
la Generalitat per millorar 
la seguretat de les instal-
lacions esportives de Can 
Sans. El regidor d’Esports, 
Miquel Negre, va explicar 
que es milloraran aspectes 
com el subministrament 
elèctric, l’enllumenat, l’ar-
ranjament del pas de vehicles 
i la instal·lació de tanques. 
Tot i votar a favor, la regi-
dora de la CUP Montserrat 
Vinyets va dir que “és repro-
vable aprovar una partida 
sota el concepte de millora 
de la seguretat”, ja que aspec-
tes com les tanques o l’en-
llumenat són “un subminis-
trament amb tots els efectes 
de fer-hi uns concerts” i que, 
per tant, les “instal·lacions 
continuaran sense tenir les 
millores necessàries”.


