
GRAUS EN ARTS I HUMANITATS 
• Traducció i Interpretació1

GRAUS EN CIÈNCIES SOCIALS
• Administració i Direcció d’Empreses
• Comunicació Audiovisual
• Publicitat i Relacions Públiques
• Treball Social

GRAUS EN CIÈNCIES 
• Biologia
• Biotecnologia
• Ciències Ambientals1

GRAUS EN CIÈNCIES DE LA SALUT 
• Nutrició Humana i Dietètica
• Teràpia Ocupacional

GRAUS EN ENGINYERIA
• Enginyeria d’Organització Industrial1, 2
• Enginyeria Electrònica, Industrial i
Automàtica

• Enginyeria Mecatrònica

PREINSCRIPCIÓ DE L’1 AL 3 DE FEBRER
MATRÍCULA DEL 9 AL 10 DE FEBRER

Universitat de Vic

www.uvic.cat

1.També s’ofereix en format semipresencial.
2.També s’ofereix el 2n cicle de l’Enginyeria d’Organització Industrial.
Informeu-vos de les dates i el procés dematrícula.

Dilluns, 30 de gener de 2012
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L’alcalde, Joan Castaño

Tots els partits de 
Sant Celoni voten per 
l’abolició de la monarquia

Es va aprovar l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència
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Francesc Deulofeu (CiU)

Dani Corpas (CUP)

El ple rebutja la 
pujada de l’IBI 
imposada pel 
govern de Rajoy

Sant Celoni

L.C.

El Grup Municipal d’ICV-
EUiA de Sant Celoni va 
presentar una moció en 
el ple de dijous passat 
en el qual expressava el 
rebuig de la coalició a la 
pujada unilateral de l’Im-
post de Béns i Immobles 
(IBI) en un 10% per part 
del govern de l’Estat. La 
moció va rebre el suport 
de tots els grups del con-
sistori (PSC, CiU i CUP). 
Segons la regidora Carmen 
Montes, aquesta pujada 
és una “clara vulneració  
a l’autonomia local dels 
municipis”. 

Amb l’aprovació de la 
moció, el ple va adoptar 
el comprimís de mostrar 
el rebuig per la pujada de 
l’IBI, reclamar un model 
de fiançament propi i defi-
nitiu per als ajuntaments i, 
per últim, que l’aprovació 
de l’acord sigui trasllada-
da, entre d’altres, al Minis-
teri d’Hisenda i Adminis-
tracions Públiques i a la 
Generalitat.

D’altra banda i malgrat 
que no va ser inclòs en la 
moció –com ICV va dema-
nar al mateix ple– l’equip 
de govern (PSC), amb el 
consentiment de la resta 
de partits, es va compro-
metre a estudiar un seguit 
de mesures que demanen 
els ecosocialistes. Entre 
aquestes, hi ha l’aplicació 
del 5% de la quota en els 
rebuts domiciliats, crear 
una comissió que estudiï i 
creï unes bases per rebre 
subvencions pel pagament 
de l’IBI i que els diners 
de més que rebi l’Ajunta-
ment aquest 2012 siguin 
destinats a polítiques 
socials.

Presó per a un veí de 
Vallromanes acusat 
de nou robatoris a 
l’Alt Empordà
Vallromanes

Alexandre S., de 39 anys i veí 
de Vallromanes, ha ingressat 
a presó acusat de formar 
part d’una banda a qui els 
Mossos imputen nou roba-
toris amb força en comerços 
i habitatges de Figueres i de 
la Jonquera (l’Alt Empordà). 
Els altres dos detinguts són 
Màrius Sorin S., de 31 anys i 
veí de Llers (l’Alt Empordà) 
i Liviu Alexandru B., de 
24 anys i sense domicili 
conegut. La investigació va 
començar a l’agost després 
d’un robatori en una pizzeria 
de la Jonquera. Finalment, 
el diumenge 22 de gener, els 
Mossos van detenir els tres 
sospitosos dins d’un vehicle 
on van trobar material utilit-
zat per cometre els robatoris.

Els Mossos 
desmantellen un 
punt de venda de 
droga a la Llagosta
La Llagosta

Una actuació policial dels 
Mossos contra una banda 
dedicada al tràfic de droga 
ha permès desmantellar un 
punt de venda que l’orga-
nització tenia a la Llagosta. 
També els que hi havia 
en altres municipis com 
Santa Perpètua, Sabadell o 
Cerdanyola. L’operatiu ha 
permès detenir 27 persones 
que presumptament forma-
ven part de l’organització, 
que també cometia robatoris.

Dos ferits lleus en 
un foc a la Llagosta
La Llagosta

Una mare i el seu fill de dos 
anys van patir una intoxi-
cació lleu pel fum després 
d’un incendi que va afectar 
un tendal d’un pis del carrer 
Santa Rosalia, a la Llagosta. 
Els fets van passar cap a les 6 
de la matinada de dissabte.

Sant Celoni

Laia Coll

El ple de Sant Celoni va apro-
var, amb el suport de tots els 
grups del consistori (PSC, 
CiU, CUP i ICV-EUiA), una 
moció presentada per la CUP 
per expressar la voluntat 
d’abolir la monarquia bor-
bònica. El text declara Sant 
Celoni com una vila “moral-
ment exclosa del domini de 
la monarquia espanyola” i 
expressa el desig d’eliminar 
els símbols monàrquics de 
les institucions municipals. 
En la moció, es recorda que 
el rei Joan Carles I va succeir 
Franco havent jurat els prin-
cipis fonamentals d’El Movi-
miento. També critiquen 
que el cap d’Estat sigui “un 
militar”, no estigui subjecte a 
cap responsabilitat, sigui un 
càrrec hereditari i discrimini 
les dones i no estigui sota 
el control de la ciutadania a 
través dels pressupostos de 
l’Estat.

El PSC, liderat per l’alcalde 
Joan Castaño, va donar el seu 
consentiment malgrat “no 
compartir exactament el que 
deia la moció”, però entenent 
que “en l’estat democràtic 
que vivim, el normal seria 
que no hi fos”. No obstant 
això, Castaño va voler reco-
nèixer el “paper exemplar 
del rei” en molts moments. 
En una mateixa línia, des de 
CiU, es va afirmar que els 
monarques en una democrà-
cia com l’actual no tenen sen-
tit. ICV, en canvi, va valorar 
de forma positiva tot el text.

D’altra banda, el ple també 
va aprovar, amb els vots a 

favor de CiU i la CUP i les 
abstencions d’ICV i el PSC, 
la moció presentada per la 
JNC per iniciar als tràmits 
per l’adhesió de Sant Celoni 
a l’Associació de Municipis 
per la Independència. A més, 
PSC, ICV i CUP van donar 
suport a una moció de la 
CUP, presentada arran de 
la mort de Manuel Fraga, i 
on s’instava a condemnar 
els crims del franquisme. 
CiU va optar per abstenir-
se al·legant que no era el 
moment adequat. També va 
prosperar la moció contra les 
mesures econòmiques adop-
tades pel govern espanyol 
que, segons la CUP, “preca-
ritzen les condicions laborals 
i vitals de totes les persones 
treballadores”. El PSC, ICV 
i la CUP van aprovar aques-
ta moció, en què CiU es va 
abstenir per “inconcrecions 
i incorreccions” en el text, 
va justificar la portaveu del 
CiU, Laura Costa.

A partir d’aquest dimecres, 
l’Ajuntament disminuirà en 
tres les àrees municipals i 
es passarà de nou a sis amb 
l’objectiu de reduir costos. 
La nova estructura queda 
amb les àrees de Presidència, 
Cultura i Educació, Territori, 
Servei a les Persones, Serveis 
Generals i Seguretat Ciutada-
na. No obstant, CiU i la CUP 
van mostrar el seu desacord 
davant d’aquesta estructura 
perquè, com va dir l’exalcal-
de Francesc Deulofeu (CiU), 
“hi ha modificacions en 
petits àmbits però queden 
igual que com estaven”. Cas-
taño, que governa en mino-
ria, va demanar comprensió.


