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Montmeló aprova 
uns pressupostos 
un 22% més 
baixos que el 2011

Montmeló

Patrícia Cuní

L’Ajuntament de Montmeló 
ha aprovat, en el ple d’aquest 
dimarts, uns pressupostos 
de 9.553.750 euros, un 22% 
més baixos que el 2011, amb 
l’oposició d’ICV-EUA. La 
presentació i aprovació dels 
comptes per al 2012 va donar 
lloc a un debat encès entre 
el govern de PSC, CIU i PP 
i l’oposició d’ICV-EUA. El 
portaveu ecosocialista, Jordi 
Manils, el va qualificar de 
“desestructurat i ineficient 
per fer front a la situació 
de crisi que vivim”, mentre 
que l’alcalde, Antoni Guil, va 
afirmar que “és un pressu-
post ajustat, rigorós amb els 
ingressos i molt curós amb 
les despeses”. 

Tant Estaban com Guil 
van destacar l’increment de 
la dotació per a promoció 
econòmica, que creix el 30% 
fins als 57.000 euros, i en 
ajuts socials, que serà de 
56.000. Precisament el capí-
tol de serveis generals i de 
serveis socials són dos dels 
més importants, amb més de 
2 milions d’euros cadascun. 
El portaveu del PSC, Pere 
Rodríguez, manifestava que 
és “un dels pressupostos més 
complicats que hem hagut 
d’aprovar mai” i afegia que 
la previsió de despesa els ha 
obligat a “decidir amb cura 
el que era prioritari”. 

Pel que fa a les inversi-
ons, cauen un 91,13%, fins 
a 250.000 euros. Quant a 
l’endeutament, el nou pres-
supost fixa una davallada de 
set punts (fins al 64,34%) 
per a l’any que ve, cosa que 
implicaria reduir el deute 
dels més de 7 milions d’eu-
ros actuals fins a 6.750.750 
euros. 

Parets millora el 
servei de neteja viària 
i recollida de residus

Parets del Vallès

L’Ajuntament de Parets ha 
introduït diverses millores 
en el servei de neteja viària 
i en la recollida de residus, 
que des de l’abril passat va a 
càrrec de l’empresa Urbaser. 
Entre les mesures adoptades 
hi ha l’ampliació de la reco-
llida de residus tots els dies 
de la setmana, l’augment 
del nombre de contenidors 
passant de 500 a 540, l’incre-
ment del servei de recollida 
de residus durant les festes 
de Nadal o el reforç de la 
neteja viària durant la tardor 
per l’acumulació de fulles.

Els veïns podran pagar l’IBI i la taxa d’escombraries amb un fraccionament mensual 

Sant Celoni tindrà els primers       
30 minuts de zona blava gratuïts
Sant Celoni

Laia Coll

A partir de l’1 d’abril de 
l’any que ve els primers 30 
minuts de la zona blava de 
Sant Celoni seran gratuïts 
per a totes aquelles persones 
que paguin l’impost de cir-
culació al municipi. Aquesta 
proposta, presentada per la 
CUP i que va ser aprovada en 
l’últim ple municipal vol afa-
vorir la rotació dels vehicles 
i estimular així el dinamis-
me comercial del centre del 
municipi. 

Segons ha explicat el regi-
dor d’Economia, Manel Bue-
no (PSC), aquest proposta 
no entrarà en funcionament 
fins al proper mes d’abril 
perquè des de l’Ajuntament 
s’està estudiant quin pot ser 
el mecanisme més útil per 
portar-ho a terme. A banda, 
a partir de l’1 d’abril, l’anul-
lació de denúncia per la zona 
blava s’apujarà un 20% i pas-
sarà de costar de 5 a 6 euros.

El ple també va aprovar, a 
proposta de la CUP,  l’elimi-
nació de les bonificacions 
que no són obligatòries per 
llei per a tots els comerços 
i empreses que paguen 

l’impost sobre activitats 
econòmiques (IAE). La CUP 
es va justificar dient que 
totes aquelles empreses que 
paguen l’IAE és perquè fac-
turen més d’un milió d’euros 

l’any i, per tant, poden pagar-
lo. El PSC  també va votar-
hi a favor, perquè, segons 
va explicar Manel Bueno, 
durant l’any 2011 ningú ha 
sol·licitat aquestes bonifica-
cions. 

A banda, com a novetat per 
a l’any 2012, l’Ajuntament té 
previst introduir el fraccio-
nament de l’IBI i de la taxa 
d’escombraries en dos rebuts 
per tal de facilitar-ne el paga-
ment. A més, totes les famí-
lies que ho vulguin podran 
demanar un fraccionament 
mensual. 

Pel que fa a les ordenances 
fiscals aprovades provisi-
onalment el passat mes de 
novembre amb els vots a 
favor del PSC i ICV-EUiA, en 
contra de CiU i amb l’absten-
ció de la CUP, tiren endavant 
per falta de presentació d’al-
legacions directes. D’aquesta 
manera, l’IBI pujarà un 6,2% 
i la majoria d’impostos i 
taxes un 3,2%, d’acord amb 
l’IPC.

El Soler de Vilardell reclama 
una nova escola l’any 2012
Sant Celoni

L.C.

El ple municipal de Sant 
Celoni ha aprovat per unani-
mitat una moció presentada 
per la direcció i l’AMPA de 
l’escola Soler de Vilardell 
que reclama la construcció 
d’un nou edifici i el funci-
onament d’aquest per l’any 
2012. L’AMPA també dema-
na que el nou equipament 
sigui planificat com a insti-
tut escola per poder donar 
resposta, d’aquí a tres cursos, 
als alumnes que actualment 
estan a l’educació primària.

El passat mes de novembre 
el Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat va 
manifestar verbalment, en 
una reunió mantinguda amb  
l’alcalde del municipi, Joan 
Castaño, i la regidora d’Edu-
cació, Júlia de la Encarna-
ción, que es construiria l’edi-
fici aquest 2012, ja que està a 
la línia de les escoles urgents 
que necessita Catalunya. 
De moment, però, en els 
pressupostos presentats pel 
govern de la Generalitat per 
al proper any no s’hi inclou 
cap partida per a aquest nou 
edifici. 

El pressupost 
de Canovelles 
es redueix en 
un 9,7%

Canovelles

EL 9 NOU

El ple de l’Ajuntament de 
Canovelles ha aprovat un 
pressupost amb una rebai-
xa del 9,27% respecte a 
l’anterior, i ha quedat en 
16.756.485,55 euros. En 
aquests pressupost, definit de 
realista per l’equip de govern, 
es preveuen uns ingressos 
finalistes i no els traspassos 
de les administracions superi-
ors que encara no estan defi-
nits. El pressupost va tenir els 
vots favorables de PSC, l’abs-
tenció de CiU i els vots en 
contra d’ICV-EUiA, PP i PxC.

D’aquest pressupost, 
3.223.289,09 euros es desti-
nen a inversions, i serviran 
per tirar endavant projectes 
com la urbanització del 
sector Z amb la realització 
d’un pont sota la via del tren 
al carrer Verge del Pilar, la 
urbanització de la zona de 
Can Xarlet amb una zona 
verda de més de 9.000 metres 
quadrats, la realització del 
POUM i el Pla d’Habitatge, 
la construcció de l’ascensor 
de l’Ajuntament o l’obertura 
de la piscina Thalassa.
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L’estació de tren de la Llagosta ja compta amb unes andanes més llargues i un nou edifici per als viatgers

L’estació de tren de la Llagosta 
estrena un edifici de viatgers

La Llagosta

EL 9 NOU

Adif ja ha acabat els treballs 
de modernització i accessibi-
litat de l’estació de tren de la 
Llagosta, a la línia Barcelona-
Granollers-Maçanet, amb un 
cost de 3.132.260,2 euros. 
Aquesta actuació ha suposat 
la construcció d’un nou edifi-
ci de viatgers de 400 metres 

quadrats, millores a les anda-
nes i la remodelació del pas 
inferior amb l’objectiu de 
dotar-la de les màximes con-
dicions d’accessibilitat. 

D’aquesta manera, l’edifici 
de viatgers ha estat substitu-
ït per un de totalment nou, 
més ampli i molt més accessi-
ble. A la planta baixa s’hi han 
situat la cafeteria, l’atenció 
al client i l’autovenda, a més 

del control i l’accés al pas 
inferior i a les andanes, entre 
altres dependències. Tant la 
façana com els terres estan 
fets amb materials resistents 
i aïllants.

Pel que fa a les andanes, 
s’han prolongat fins a arribar 
als 200 metres de longitud, 
mentre que el pas inferior 
s’ha eixamplat fins als 2,7 
metres. 

Les obres de remodelació han costat més de 3 milions d’euros


