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En un gest amb pocs precedents, el 
govern municipal de CiU i l’oposició 
del PSC han arribat a un acord per fer 
possible l’aprovació del pressupost de 

Sant Celoni per a aquest any. Els dos 
grups han decidit aparcar les diferèn-
cies, segons diuen, per fer front a una 
situació molt difícil arran de la crisi. 

Les accions de formació, ocupació, 
promoció econòmica, serveis socials i 
seguretat seran les prioritats. La CUP 
no ha subscrit l’acord.

L’acord prioritza la formació, ocupació, promoció econòmica, serveis socials i seguretat

PSC i CiU aparquen diferències per 
pactar el pressupost de Sant Celoni

R
A

M
O

N
 F

ER
R

A
N

D
IS

Castaño, a l’esquerra, i Deulofeu, van presentar l’acord a la Sala de Plens de l’ajuntament de Sant Celoni

Sant Celoni

Josep Villarroya

Després de prop d’un any i 
mig Sant Celoni torna a tenir 
pressupost municipal en 
vigor. En un gest poc corrent, 
el govern minoritari de CiU i 
el grup del PSC, a l’oposició, 
han tancat un acord per apro-
var el pressupost d’aquest 
any 2010. Des del 2008 
l’Ajuntament funcionava 
amb pressupostos prorrogats 
quan els dos regidors de la 
CUP van retirar el seu suport 
a CiU. El pacte s’havia de 
ratificar en un ple extraordi-
nari aquest dijous al vespre, 
amb aquesta edició tancada.

L’alcalde, Francesc Deu-
lofeu, i el portaveu del PSC, 
Joan Castaño, van inscriure 
l’acord en el context d’una 
situació econòmica molt 
complicada que, per a ells, 
feia necessari aparcar les 
diferències i buscar punts 
d’acord. La negociació ha 
durat dos mesos i ha donat 
lloc a un acord basat en qua-
tre eixos: la formació i l’ocu-
pació, la promoció econòmica 
i dinamització comercial, els 
serveis socials i la seguretat 
ciutadana. 

“Hem pensat sobretot en 
els interessos de la gent”, va 
dir Deulofeu en la presenta-
ció del pacte aquest dimecres 
a la sala de plens. Castaño, 
per la seva part, parlava 
d’una situació “d’excepciona-
litat” que aconsellava l’acord. 
“No pensem en tacticismes 
polítics. Aquest no és al cent 
per cent el nostre pressupost, 
però ho és al 90 o al 95%. 
L’important és que hi hagi 
una eina que faci caminar 
Sant Celoni. Tothom ha 
sabut estar a l’alçada”. Deu-
lofeu recordava que el darrer 
any del govern del PSC, CiU, 
llavors a l’oposició, tampoc 
va votar en contra del pres-
supost.

El pressupost pactat és de 
20,7 milions d’euros, un 10% 
inferior al de l’any passat 
arran de la dràstica reducció 
de les inversions, que sumen 
3,5 milions, i la davallada 
dels ingressos de l’Estat, que 
passen d’uns 3 milions a 2,3, 
tot i que el segon pla Zapa-
tero aportarà uns 360.000 
euros extres. Els ingressos 
per impostos i taxes augmen-

ten perquè es preveu ingres-
sar 561.000 euros per l’IBI 
de l’autopista del període 
2004-2006.

La despesa social augmen-
ta en conjunt en uns 125.000 
euros, més de la meitat dels 
quals, 75.000, corresponen 
als Serveis Socials, que pre-
veuen un fort augment de 
les ajudes de contingència 
social. El xec social passa 
de 56.000 a 81.000 euros, la 
teleassistència dobla el pres-
supost fins prop de 10.000 

euros i les ajudes i beques 
passen de 100.000 a 138.000 
euros. Es preveu una dota-
ció extraordinària d’11.000 
euros més per al banc d’ali-
ments, que arribarà així als 
25.000 euros.

El pressupost preveu un 
augment de 70.000 euros 
en polítiques de turisme i 
promoció econòmica, que 
inclouen la previsió d’obrir 
una oficina de turisme. 
També es preveu iniciar la 
borsa de lloguer d’habitatge 

i la col·laboració dels serveis 
socials per iniciar el projecte 
d’arranjament de pisos. 

El capítol de seguretat ciu-
tadana és un dels que creix 
més (148.000 euros) per l’in-
crement de sous, però també 
per la previsió d’incorporar 
dos agents més aquest any a 
la plantilla policial. L’acord 
preveu la incorporació d’un 
tercer agent l’any vinent. Els 
nous efectius, però, hauran 
de fer un curs de formació 
abans d’incorporar-se.

Sorea avança el 
cànon de l’aigua 
per equilibrar el 
pressupost
Sant Celoni

Una de les eines que han 
previst CiU i PSC per equi-
librar el pressupost és un 
acord amb l’empresa conces-
sionària del servei d’aigua 
potable, Sorea, per avançar 
el pagament del cànon de 
l’aigua dels propers anys. Per 
aquest concepte es preve-
uen uns ingressos extres de 
150.000 euros, però l’alcalde, 
Francesc Deulofeu, advertia 
que potser no caldrà fer ser-
vit tota la partida prevista, 
ja que l’Ajuntament encara 
espera rebre alguns ingres-
sos no previstos en forma de 
subvencions d’altres admi-
nistracions.

Creix el nombre 
d’aturats de 
llarga durada

Sant Celoni

El portaveu socialista i 
exalcalde, Joan Castaño, va 
alertar que els efectes de la 
crisi es deixen sentir en el 
nombre d’aturats del poble. 
Va explicar que de les prop 
de 1.400 persones sense fei-
na, una bona part la busquen 
des de fa més d’un any. El 
nombre d’aturats de més 
de 12 mesos va créixer l’any 
passat en un 115% i el dels 
que fa dos anys o més, en 
un 22%. Va afegir que en el 
banc d’aliments aquest mes 
no ha pogut atendre tota la 
demanda “d’un producte tan 
bàsic com la llet”.

La CUP no 
comparteix la política 
de seguretat

Sant Celoni

La portaveu de la CUP, 
Montserrat Vinyets, ha jus-
tificat que el seu grup no 
s’hagi afegit a l’acord pressu-
postari perquè no comparteix 
alguns dels aspectes com el 
de la política de seguretat. 
“El discurs de manca de 
seguretat no el compartim”, 
diu Vinyets, que, a més, diu 
que el pressupost “mereix un 
treball rigorós i exhaustiu 
que si es vol fer bé i sense 
tenir persones alliberades 
necessita temps”. La porta-
veu adverteix, però, que no 
sumar-se a l’acord no respon 
a cap estratègia de desgast 
del govern municipal i es 
pregunta “què ha canviat res-
pecte de l’any passat perquè 
el PSC hi voti a favor?”.


