
CiU demana que es revisi la distribució d’aportacions de Canovelles, les Franqueses i la Roca

El bus urbà de Granollers recupera 
passatgers i redueix el dèficit

R
A

M
O

N
 F

ER
R

A
N

D
IS

El dèficit del servei es finança amb les aportacions dels quatre ajuntaments

Granollers

F.P.

El bus urbà de Granollers, 
que dóna servei a Canovelles, 
les Franqueses i la Roca, va 
augmentar els passatgers en 
prop d’1% l’any passat. En 
total, es van fer 1.355.740 
viatges, uns 12.500 més que 
l’any anterior. L’increment 
combinat amb la decisió del 
febrer de l’any passat de 
suprimir la línia 4 –donava 
servei als polígon i tenia 
uns 4.000 viatgers l’any– ha 
permès reduir el dèficit del 
servei que l’any passat va 
tancar-se en 964.161 euros. 
Això correspon a la meitat de 
les despeses d’explotació, 1,9 
milions. El dèficit es repar-
teix entre els ajuntaments de 
Granollers (574.029 euros), 
les Franqueses (65.868), 
Canovelles (113.961) i la 
Roca (22.161). La Genera-
litat hi aporta uns 225.000 
euros i la resta s’ingressen 
amb la venda dels bitllets 
i la publicitat. Els comptes 
del servei es van aprovar en 
el ple d’aquest dimarts amb 
els vots de PSC, CiU i ERC i 
l’abstenció del PP.

CiU va demanar que es 
revisés el percentatge d’apor-
tació que fa cada municipi 
perquè es va pactar l’any 
1997. “És del segle passat i 
perjudica l’Ajuntament”, va 
dir el regidor Pius Canal. 
L’equip de govern li va res-
pondre que està previst fer-
ho a final de 2012, quan aca-
ba el contracte amb l’actual 
concessionari del servei.

En el ple d’aquest dimarts, 
es va informar de la liquida-
ció dels comptes de 2010, que 

El regidor de CiU va acusar un regidor del PSC de treure’s una multa

Els penúltims dards de Canet?

tres milions la despesa pre-
vista a partir d’estalvis en el 
capítol de persones, en inte-
ressos i amortitzacions i en 
compres. El conjunt d’ingres-
sos per impostos va tancar-se 
lleugerament per sobre de 
la previsió feta, tot i que la 
recaptació per obres va ser 
uns 170.000 euros inferior 
a la prevista (580.000 euros 
davant dels 750.000 previs-
tos) i es van haver de tornar 
uns 292.000 euros per lli-
cències d’obres anul·lades. 
També va ser 146.000 euros 
més baixa la recaptació de 
l’impost de vehicles.

Tots els patronats muni-
cipals (els del Museu, EMT, 
escola de música, escola Sal-
vador Llobet i escoles bres-
sol) van tancar els comptes 
de l’any amb resultats posi-
tius i van mantenir roma-
nents de tresoreria positius.

F.P.

El penúltim ple del mandat no va ser una 
excepció i també va tenir les habituals denún-
cies del regidor Albert Canet, de CiU, sovint 
crítiques amb la gestió del regidor de Segu-
retat Ciutadana, Juan Manuel Segovia. En 
això, Canet, que va deixar entreveure que no 
seguirà de regidor, tampoc no va fer excepci-
ons. El regidor va demanar que s’investigués 
per què la Policia Local va retirar la multa i va 
perdonar l’import de la grua a un regidor a qui 
se li va emportar el cotxe, que estava aparcat 
davant de la comissaria. El cas, que es remunta 
a l’abril de 2007, afecta el regidor Segovia. Els 
fets van passar un dia que va anar a treballar 
amb el cotxe de la seva dona i va deixar la 
targeta identificativa sobre el seient. La grua 

se’l va emportar i es va decidir retirar la sanció 
perquè el cotxe estava autoritzat per aparcar 
allà. “És el mateix que es fa quan es treu per 
error un cotxe de la zona de càrrega i descàr-
rega o d’una plaça de minusvàlids”, assegura 
Segovia. Sobre la policia, Canet va denunciar 
que es multés un vehicle d’atenció domici-
liària de l’Hospital en una zona de càrrega i 
descàrrega del carrer Torras i Bages. Segovia 
diu que ha demanat un informe per saber què 
va passar però que no es tracta d’un cas únic. 
En el ple, Canet també va demanar que s’inves-
tiguessin les afirmacions que la parella d’una 
regidora fa en un bloc a internet i d’on, segons 
CiU, es desprèn que aquesta hauria mogut fils 
a l’Ajuntament per aconseguir una feina per a 
la seva germana a l’Hospital.

Per Setmana Santa 
es retiraran la resta 
de plaques del sostre 
del Cumella
Granollers

A preguntes del públic, 
l’alcalde Josep Mayoral va 
explicar al final del ple que 
per Setmana Santa es retira-
ran les plaques del fals sostre 
que queden per treure de 
l’institut Antoni Cumella. La 
Generalitat va retirar 22 fal-
sos sostres del centre a mit-
jans de febrer després que 
caiguessin plaques del sostre 
de dues aules en un mes de 
diferència. Mayoral també va 
dir que més endavant es lici-
taran les obres per instal·lar 
els nous falsos sostres. Ara 
han quedat al descobert els 
sostres antics de l’institut.

Suport unànime a 
la moció contra el 
tancament de Derbi

Granollers

Tots els grups van aprovar 
una moció per demanar el 
manteniment de la planta 
de Derbi, de Martorelles. 
D’aquesta manera, el ple 
va expressar el seu suport 
al comitè d’empresa i a les 
accions que es facin per a la 
defensa dels llocs de treball. 
També s’insta el govern cata-
là a tirar endavant polítiques 
actives per crear llocs de tre-
ball en el sector de la motoci-
cleta. PSC, CiU i ERC també 
van aprovar una moció en 
defensa de les emissions de 
TV3 al País Valencià. El PP es 
va abstenir.

El ple aprova un 
cens de 60.004 
habitants

Granollers

El ple va aprovar un cens de 
60.004 habitants a 1 de gener 
de 2011. Són 306 persones 
més que un any abans.

Sant Quirze estrena el nou centre cívic
Sant Quirze Safaja

L’Ajuntament de Sant Quirze va inaugurar dissabte el nou 
centre cívic del municipi en un acte on van participar desenes 
de veïns. Els actes van començar amb un dinar popular al parc 
de l’Aigua. Després de la benedicció de les instal·lacions que 
va fer mossèn Antoni Pladevall i dels parlaments de les autori-
tats, els veïns van poder visitar el nou equipament. J.C.

J.C
.

Xerrada sobre el càncer de còlon a Granollers

Granollers

Pilar Vicente, especialista en càncer de colon, va fer aquest 
dimecres a la tarda una xerrada a Granollers en un acte orga-
nitzat per Oncovallès, una fundació que des de fa nou anys 
dóna suport a les persones amb càncer i als seus familiars. 
L’acte es va fer coincidint, aquest dijous, amb el Dia Mundial 
de la Prevenció del Càncer de Còlon. J.H.
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L’Ajuntament 
de Sant Celoni 
formalitza la recepció 
de Royal Park
Sant Celoni

Sant Celoni va formalitzar 
aquest dijous la recepció de 
la urbanització Royal Park. 
L’alcalde Francesc Deulofeu 
i el president de la junta de 
compensació, Francisco Fer-
nández, van signar l’acta de 
recepció. Per Deulofeu, es 
tracta “d’un moment històric 
tenint present que fa 30 anys 
que els veïns estan treballant 
per tenir la urbanització en 
condicions per ser recep-
cionada”. Amb l’acord, el 
consistori assumeix el man-
teniment dels carrers i rep 
els espais lliures.

Divendres, 1 d’abril de 2011
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s’han tancat amb un benefici 
de 3.036.000 euros que per-
meten al consistori acumular 
un romanent de tresoreria de 
2,8 milions. “És un bon resul-
tat”, va afirmar la regidora 

d’Hisenda, Aroa Ortego. L’en-
deutament a final d’any se 
situarà en el 65%, clarament 
per sota del límit màxim mar-
cat per l’Estat.

L’Ajuntament va reduir en 


