
Empresa ubicada a Sant Martí de Centelles, 
per expansió del dep. Tècnic  (especialitzat en 

sistemes de dosificació) necessita

PERSONA PER A
 SERVEI TÈCNIC

Es demana:
· Estudis d’FPI o FPII (no imprescindible).
· Coneixements d’electricitat/electrònica.
· Responsable, organitzada i curiosa.
· Residència pròxima a la zona.
· Carnet de conduir.
S’ofereix:
· Incorporació immediata.
· Formació a càrrec de l’empresa.
· Alta a la SS.
· Feina estable.
· Vehicle de l’empresa.
· Sou segons vàlua i aptituds.
· Possibilitats de promoció.

Interessats truqueu per concertar 
entrevista al tel. 93 844 00 40

Indispensable porteu CV a l’entrevista.

Empresa de Tona
sector audiovisual busca

Tècnic
comercial
per a àmbit nacional

Interessats envieu CV a
seleccion.tona@gmail.com

ES NECESSITEN

OFICIALS
PER A SALA 

DE MATANÇA

Interessats truqueu al:
636 12 13 61

Dilluns, 12 de desembre de 2011
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L’Ajuntament prepara un pressupost de 16,6 milions, enfront dels 17,2 del 2010

La factura en crèdits creixerà un 
68% l’any que ve a Sant Celoni

L’alcalde, Sergi Mingote, diu que portarà els comptes al ple el dia 22

El PSC de Parets confia a poder 
pactar el pressupost amb el PP

Parets del Vallès

EL 9 NOU

L’alcalde de Parets, Sergi 
Mingote (PSC), confia a 
poder arribar a un acord 
amb els dos regidors del PP 
per aprovar el pressupost 
municipal de l’any vinent. 
Els socialistes necessiten el 
suport del PP o bé de CiU, ja 
sigui de manera directa, amb 
un vot favorable, o indirecta, 
amb una abstenció que per-
meti l’aprovació dels comptes 
del 2012. Els 7 regidors del 
PSC necessiten almenys 
dos vots més per arribar a 
la majoria absoluta. A hores 
d’ara, només sembla en dis-
posició de donar-los el Grup 
Municipal del PP, amb dos 
regidors, ja que ICV només 
en té un, CiU ja va anunciar 
que abandonava les conver-
ses per elaborar el pressupost 
per discrepàncies importants 
i el PSC ha descartat d’entra-
da qualsevol possible entesa 
amb Nova Opció per Parets 

(NOPP), el partit de l’exalcal-
dessa socialista, Rosa Martí.

Malgrat el trencament dels 
contactes amb CiU, Mingote 
anuncia que portarà els pres-
supostos al ple municipal del 
dia 22 de desembre i espera 
tenir prou suports per tirar-
lo endavant. Segons ell, la 

sortida de les converses de 
CiU no respon a diferències 
importants. “Respon més a 
un tema d’estratègia perquè 
estàvem avançant i no hi 
havia grans diferències”, diu 
Mingote, que també admet 
algun punt d’aproximació 
amb ICV. L’alcalde reafirma 
el seu optimisme sobre el 
pressupost. “No veig perillar 
l’aprovació. Estem avançant 

El precedent: CiU i PSC van pactar el pressupost 
de l’any 2010
Sant Celoni

El PSC i CiU ja van pactar el darrer pressupost aprovat per 
l’Ajuntament, el de l’any 2010. Ho van fer l’abril del 2010, 
amb els papers canviats: CiU al govern i PSC a l’oposició. Va 
ser en una situació similar a l’actual, ja que l’Ajuntament no 
tenia pressupost en vigor des del 2008. Els dos principals par-
tits, amb els mateixos protagonistes, Castaño i Deulofeu, van 
justificar llavors l’acord per la voluntat de posar per davant els 
interessos del municipi. Ara ho hauran de tornar a fer.
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Sant Celoni

EL 9 NOU

La factura que haurà de 
pagar l’any que ve l’Ajun-
tament de Sant Celoni en 
concepte d’amortitzacions 
de crèdits augmentarà un 
68% respecte de la que es va 
pagar el 2010, el darrer any 
en què hi havia un pressu-
post municipal aprovat, ja 
que aquest any 2011 no s’ha 
arribat a aprovar. L’actual 
govern municipal del PSC, 
en minoria, ja ha enviat el 
primer esborrany dels pres-
supostos del 2012 als grups 
de l’oposició i anuncia la 
predisposició al diàleg. “Som 
conscients que ens trobem 
en moments de dificultats i 
s’han de prendre decisions. 
Per això hem de prioritzar 
el diàleg i l’entesa entre els 
grups municipals”, ha dit l’al-
calde, Joan Castaño.

Segons el govern muni-
cipal del PSC, en minoria, 
l’augment de la partida 
d’amortitzacions ha con-
dicionat la confecció del 
pressupost de l’any vinent. 
L’Ajuntament preveu que 
haurà de pagar 1,5 milions 

en concepte d’interessos de 
préstecs. També ha incidit 
la disminució dels ingressos 
propis i el descens de les 
transferències d’altres admi-
nistracions públiques i de les 
subvencions. 

La proposta de pressu-
post que ha enviat el PSC 
a l’oposició (CiU i CUP) és 
de 16.675.880 euros, un 3% 
menys que el darrer pressu-
post aprovat l’any 2010, que 
va ser de 17.192.490 euros. 
Els socialistes diuen que els 
reajustaments es faran de 
forma transversal a totes les 
partides, però mantindran la 
despesa en les àrees d’aten-
ció a les persones i en edu-
cació. De fet, segons el PSC, 
en aquests primers mesos de 
govern, després de les elec-
cions municipals del mes de 
maig, s’han revisat les des-
peses de les diferents àrees i 
s’ha aconseguit una reducció 
del 62% en l’àrea d’Alcaldia, 
u 33,5% en Comunicació i un 
18% en Entorn.

Castaño es mostra obert a 
incloure modificacions en la 
proposta de pressupost per al 
2012 a partir de les propostes 
que puguin fer els grups de 

l’oposició. “A partir d’aquest 
moment, el govern municipal 
es posa a disposició dels dife-
rents grups per tal de donar 
informació suplementària 
sobre la proposta de pressu-
postos i negociar les millores 
que es considerin oportunes, 
d’acord amb les línies d’ac-
tuació presentades. Aquest 
és el segon pas, el del diàleg 
amb els grups municipals, 
que esprem encetar a partir 
de la setmana vinent per tal 
d’arribar al consens que ens 
permeti disposar d’una eina 
tan important per a la gestió 
de l’Ajuntament com és el 
pressupost”.

De fet, els socialistes 
admeten que en els primers 
mesos de govern no ha estat 
fàcil encarar la gestió de 
l’Ajuntament sense tenir 
pressupostos aprovats.

Des de l’oposició, la regi-
dora de CiU Laura Costa diu 
que la proposta que els han 
fet arribar els socialistes 
només són “quatre xifres 
generals i alguns eixos estra-
tègics” i que la federació 
nacionalista espera poder 
tenir els detalls de les dife-
rents partides. “No ho podem 
valorar encara”, ha dit.

d’euros en amortitzacions de 
crèdits concertats durant els 
anys 2008 i 2009, mentre que 
l’any 2010 la factura només 

pujava a 894.000 euros. A 
aquesta despesa caldrà afegir 
també l’any que ve 179.000 
euros més que l’any 2010 

Les Franqueses 
rebutja una moció 
per consumir 
només productes 
etiquetats en català

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

El darrer ple municipal de les 
Franqueses va rebutjar una 
moció presentada per Con-
vergència per les Franqueses 
(CpF) en què es demanava 
que en tots els actes organit-
zats per l’Ajuntament només 
es consumissin productes 
etiquetats en català. Només 
hi van votar a favor els tres 
regidors de CpF, el d’ERC, 
membre del govern, i un de 
Les Franqueses Imagina.

L’alcalde, Francesc Colomé 
(CiU) va justificar el vot con-
trari dient que no és partida-
ri de les obligacions. “Estem 
totalment a favor de l’etique-
tatge en català, però no de 
les obligacions. De la mateixa 
manera que no ens agradaria 
que Madrid impulsés una 
llei que obligués a consumir 
només productes etiquetats 
en castellà”.

l’oposició per tirar endavant 
el pressupost de l’any vinent 
no es pot quedar aquí i cal 
que es traslladi a un acord 
de mandat que permeti la 
formació d’un govern estable 
amb majoria absoluta per fer 
front a una situació econò-
mica molt complicada. “La 
intenció és arribar a un acord 
de mandat. Parets necessita 
estabilitat per tirar endavant 
els projectes. No hi ha data 
per tancar un acord, però 
confio que a mig termini 
sigui possible”.

bastant bé”, explica. Pel que 
fa a les xifres del pressupost 
del 2012, Mingote diu que 
“serà substancialment inferi-
or al de l’any anterior”. 

L’alcalde de Parets diu que 
l’acord amb algun grup de 

El PSC, en minoria, 
espera arribar a 
un acord amb els 
grups de l’oposició, 
CiU i CUP

Mingote diu que la 
intenció és arribar 
a un acord de 
govern estable


