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Roba i complements de 
temporada

amb petit desperfecte
de fabricació.
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Pressupost general de l’ajuntament de granollers - 2011
pressupost d’inversions del grup consolidat
Descripció de l’actuació import
Urbanització carrer Lluís Companys 593.000,00
Remodelació de la plaça Central de Can Mònic 825.000,00
Fons bibliotecari 20.000,00
Ampliació escola bressol Cangur 955.000,00
Centre educatiu Ponent 600.000,00
A. Subtotal inversions Ajuntament 2.993.000,00
Gestió urbanística 114.085,63
Promoció Ramón Llull 2.553,92
Aparcament públic Can Comas 600.000,00
Prom.sec.z-1- 1-Ma. Curie, 25-27 1.323,17 
Prom.sec.z-1- 2-Ma. Curie, 26-32 656,51 
Prom.sec.z-1- 3-Ramon Dagà, 17 2.666,67 
Prom.sec.z-1- 4-Ma. Curie, 21 1.333,33 
Promoció ed-35. Ma. Palau, 13 60.345,31 
Promoció Ma. Palau, 12 (permuta) 24.508,83
Promoció ua23 1b-Font de l’Escot 18.090,93
Promoció Can Comas 31.131,99
Promoció el Lledoner sector xp1 500.000,00
Promoció el Lledoner sector xp3 4.243.500,23
Promoció Congost, 20 Pau 116 2.203,60 
Promoció la Bòbila 10.000,00
Finques carrer Manresa 160.000,00
Adigsa arranjament parc 10.000,00
Sector 28a 1.473.000,00
Ajust per variació patrimonial 975.358,48
B. Subtotal inversions Granollers Promocions 8.230.758,60
C. Ajust per moviments interns -116.885,92
Total inversions grup Ajuntament (A+B-C) 11.106.872,68

El darrer ple de Granollers demostra que els partits ja pensen en les municipals

Aires de precampanya

Granollers

J.V.

L’Ajuntament de Granollers 
va aprovar en el darrer ple de 
l’any, dimarts passat, el que 
també serà el darrer pressu-
post del mandat, abans de 
les eleccions. Curiosament, 
també és el pressupost més 
baix del mandat, ja que cal 
remuntar-se al de 2006 per 
trobar una xifra similar. Lla-
vors va ser de 84,2 milions i 
l’any vinent serà de 83,5. Les 
inversions també s’han redu-
ït –vegeu quadre adjunt.

El pressupost es va aprovar 
amb els vots contraris de CiU 
i PP i l’abstenció d’ERC. Fins 
aquí, poc que no sigui previ-
sible, però els discursos dels 
portaveus van tenir un mar-
cat to preelectoral. Si més no, 
de final de cicle.

El portaveu de CiU i futur 
candidat de la federació, 
Pius Canal, va enumerar sis 
propostes que, segons ell, 
ajudarien a dinamitzar l’acti-
vitat econòmica i crear llocs 
de treball. En primer lloc va 

proposar augmentar el nivell 
de la inversió en obra pública 
per crear llocs de treball en 
empreses locals i comarcals 
–la concessió d’obra pública a 
empreses locals o vallesanes 
ha estat una constant en el 
discurs de CiU–, crear ajuts 
per modernitzar el comerç, 
avals per la creació de noves 
empreses i a autònoms, avals 
municipals per la compra o 
lloguer d’habitatge protegit, 
concertació d’escoles bressol 
i establir en 30 dies els ter-
minis de pagament de l’Ajun-
tament als seus proveïdors.

Les propostes de Pius 
Canal arriben tard, segons 
els tres portaveus socialis-
tes que van intervenir (la 
regidora d’Hisenda, Aroa 
Ortego, el portaveu, Jordi 
Terrades i l’alcalde Josep 
Mayoral). Ortego va desta-
car la bona salut financera 
de l’Ajuntament, que, tot 
i acabar el mandat amb un 
endeutament superior al que 
va començar l’any 2007, no 
veurà limitada la seva capa-
citat d’inversió perquè no 

superarà el 75% que marca el 
govern de l’estat com a límit. 
A més, Ortego destacava que 
Granollers és un dels ajunta-
ments que paga “en un temps 
prudent” als seus proveïdors.

Jordi Terrades recordava 
els 104 milions d’inversió 
que ha fet l’Ajuntament 
durant el mandat i retreia 
a CiU que s’hagi pronun-
ciat en contra de projectes 
importants. Deia que obres 
com l’ampliació de l’hospital 
o la reforma de la carretera 
“no haurien estat possibles 
si hagués estat pel grup de 
CiU”.

Mayoral va aprofitar 
l’oportunitat que té sempre 
de tancar els debats per 
ampliar la xifra d’inversió 
fins a més de 200 milions 
d’euros, sumant la d’altres 
administracions. Sobre la 
gestió econòmica va dir que 
malgrat la crisi, la situació 
financera de l’Ajuntament és 
bona i que sempre s’ha tan-
cat el pressupost amb roma-
nent positiu. Sobre l’atur, va 
dir que s’ha donat feina a 355 
persones en els plans d’ocu-
pació i sobre el que havia de 
ser la gran obra del mandat, 
el cobriment del tren, no va 
tenir més remei que dir que 
és un projecte “que no està 
adormit en un calaix”.

L’Ajuntament amplia les bonificacions socials per la crisi

Sant Celoni congela l’impost 
d’obres i la taxa d’escombraries   

Sant Celoni

El 9 NOU

Sant Celoni ha aprovat defi-
nitivament les ordenances 
fiscals per al 2011 amb els 
vots favorables dels grups 
municipals del PSC i de CiU 
i el vot en contra de la CUP. 
Segons ha explicat el regi-
dor d’Economia, Carles Mas 
(CiU), les ordenances apro-
vades es basen en la conten-
ció d’impostos i taxes. Només 

s’aplicarà un increment 
del 2,4% segons la inflació 
interanual a Catalunya el 
mes de setembre (excepte 
l’Impost de vehicles de trac-
ció mecànica, el de Construc-
cions, instal·lacions i obres i 
la taxa d’escombraries, que 
no es modifiquen). Les boni-
ficacions també es mante-
nen, i alguna s’amplia com la 
de la deixalleria que augmen-
ta la bonificació fins al 20% 
de la taxa per impulsar el 

reciclatge. Amb la congelació 
de taxes i impostos l’Ajunta-
ment pretén fer una política 
de contenció impositiva i una 
millora en les bonificacions 
socials, per tal d’afavorir a 
les famílies en l’actual marc 
de crisi econòmica.

D’altra banda, el darrer ple  
ha aprovat per unanimitat la 
proposta per a l’acceptació de 
la cessió de les obres d’urba-
nització i dotacions de Royal 
Park.

L’Oficina de 
turisme de Sant 
Celoni ha rebut 
1.400 visitants
Sant Celoni

L’Oficina de turisme de Sant 
Celoni, que es va posar en 
marxa al mes de maig, ha 
atès prop de 1.400 visitants 
en mig any. La majoria pro-
cedeixen de l’àrea metropo-
litana de Barcelona (30%), 
mentre que un 26,5% són 
del mateix municipi de Sant 
Celoni. Un total de 66 per-
sones venien de França, 51 
de la resta d’Europa i 14 de 
la resta del món. El principal 
motiu de la visita són els 
parcs naturals (28%), seguit 
del mateix poble (20%).

Joves de l’Escola Lexia 
de Barcelona faran 
pràctiques a espais 
esportius de Parets
Parets del Vallès

L’Ajuntament de Parets 
i l’Escola Lexia, dedicada 
a l’atenció de joves amb 
necessitats educatives espe-
cials, han signat un conveni 
pel qual sis alumnes faran 
pràctiques com a auxiliars 
de monitor a equipaments 
esportius. L’Escola Lexia, 
que es va posar en marxa a 
Barcelona fa vuit anys, ofe-
reix formació adaptada a nois 
entre 16 i 18 anys, dels quals 
el 60% provenen del Vallès 
Oriental i el Maresme.

Parets engega 
un programa per 
caminar 500 km 
en 6 mesos
Parets del Vallès

l’Ajuntament de Partes ha 
engegat el programa Club de 
Salut, amb què es proposa als 
veïns caminar 500 km en 6 
mesos. De moment ja s’han 
inscrit al club una vintena de 
persones, que van participar 
en la caminada inaugural 
el dia 20. El Club de Salut 
s’ha creat per promoure una 
regularitat en la pràctica 
d’activitat física. La recoma-
nació és arribar a caminar, de 
forma gradual, entre mitja 
hora i una hora durant 5 o 6 
dies cada setmana.


