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El govern diu que l’any passat va tenir un superàvit de 958.000 euros

Parets avança 300.000 euros per 
al mobiliari de la residència
Parets del Vallès

Clàudia Rodríguez

L’Ajuntament de Parets va 
tancar l’exercici de 2011 al 
corrent de pagament amb 
proveïdors, amb un supe-
ràvit de 958.000 euros i un 
romanent de tresoreria de 
1.518.000 euros. El consistori 
destinarà 100.000 euros del 
romanent a un nou pla d’ocu-
pació que contractarà 35 per-
sones, i 300.000 euros més a 
equipament i mobiliari de la 
residència per a gent gran, 
segons es va comunicar en el 
darrer ple municipal.

El govern municipal (PSC-
PP) considera els resultats 
una mostra del bon estat de 
salut econòmica de l’Ajunta-
ment i assegura què és fruit 
del rigor en l’elaboració i la 
gestió del pressupost. 

Pel que fa als 300.000 
euros que es destinaran al 
mobiliari de la residència 
de gent gran, l’Ajuntament 
avançarà els diners que la 
Generalitat abonarà poste-
riorment. El pla d’ocupació 
local al qual es destinaran 

L’Ametlla retira uns 300 quilos de 
deixalles al torrent de la Mina
L’Ametlla del Vallès

La jornada de neteja del torrent de la Mina 
de l’Ametlla que es va fer dissabte passat 
va permetre la retirada d’uns 300 quilos de 
deixalles. Mitja dotzena de persones, entre 
les quals hi havia el regidor de Territori de 
l’Ajuntament, Carles Borràs, van participar 
en la jornada titulada “Fem dissabte” que 
va organitzar l’àrea de Medi Ambient de 
l’Ajuntament conjuntament amb l’Associació 

Hàbitats. La neteja s’inscriu en el Projecte 
Rius que el mateix dissabte va organitzar 
accions de neteja en un total de 25 localitats 
catalanes entre les quals, a més de l’Ametlla, 
hi ha Aiguafreda, Montornès i Sant Antoni 
de Vilamajor. Entre els residus retirats a 
l’Ametlla, hi havia, sobretot, plàstics i ferra-
lla. L’Ajuntament, que gestionarà els residus 
extrets de forma selectiva, ha comunicat 
l’agraïment per la feina a l’Associació Hàbi-
tats i a les persones que van participar en la 
jornada de neteja de dissabte.

El Mercat 
Audiovisual de 
Catalunya crea la 
sala tecnològica

Granollers

EL 9 NOU

La tretzena edició del Mercat 
Audiovisual de Catalunya, 
que es farà a Granollers els 
dies 23 i 24 de maig, crearà 
la sala tecnològica, un espai 
dedicat a presentar les dar-
reres innovacions del sector. 
Vinculat a aquest nou espai, 
s’ha creat el premi ID-MAC, 
un premi que es lliurarà  als 
projectes més innovadors i 
de major qualitat relacionats 
amb l’audiovisual. 

Al premi hi podran optar 
tots aquells emprenedors o 
empreses de nova creació, 
amb un màxim de cinc anys 
d’antiguitat. Els guanyadors 
rebran dues residències 
gratuïtes d’un any al viver 
d’empreses de Granollers 
Audiovisual, valorades en 
més de 4.000 euros cada una. 
A més a més, cada projecte 
rebrà 3.000 euros per desen-
volupar el producte o servei 
presentat durant el MAC. 

També s’ha obert el termi-
ni de contractació d’estands 
per a la fira que acabarà el 
dia 30 d’abril.

positivament la inclusió del 
pla d’ocupació al pressupost, 
tot i que Rosa Martí lamen-
tava la mancança d’un pla 
d’ocupació “permanent, ben 
estructurat i no improvisat”.

El ple de l’Ajuntament va 
acordar, per unanimitat de 
tots els grups, demanar al 
Departament de Salut de la 
Generalitat que mantingui 
el servei de ginecologia a 
l’ambulatori. Dins del pla 
de reordenació del depar-
tament, es preveu que el 
servei de Ginecologia es 
presti al servei d’Atenció a la 
Salut Sexual i Reproductiva 
(ASSIR) de Mollet. A l’ambu-
latori, el metge de capçalera 
i la llevadora continuaran 
atenent les consultes menys 
complexes i derivaran la res-
ta a l’especialista.

L’Ajuntament considera 
que la mesura ocasiona un 
seguit de desavantatges a 
les usuàries, com ara que 
s’hagin de desplaçar a un 
altre municipi, una dificultat 
afegida per les persones que 
no tinguin mitjà de transport 
propi.

100.000 euros, permetrà 
contractar persones que tre-
ballaran en el manteniment 
i neteja de la via pública 
durant un període de tres 
mesos.

Des de l’oposició, els grups 
municipals de Nova Opció 
(NOPP) i CiU van insistir 
en la necessitat de fer una 
auditoria dels comptes 

municipals. Rosa Martí, 
portaveu del NOPP, denun-
ciava l’endeutament que té 
l’Ajuntament a llarg termini 
i l’incompliment de la llei de 
la morositat; “Aquest resultat 
del pressupost només és una 
fotografia. Si només en fem 
una pot ser que no coneguem 
el fons de totes les dades”. 

D’altra banda, els grups 
de l’oposició van valorar 

El ple reclama 
que es mantingui 
el servei de 
Ginecologia a 
l’ambulatori

Mollet del Vallès

JL.R.B.

L’empresa municipal de 
Mollet Promosol ha quedat 
dissolta després de fer la 
darrera junta general aquest 
dilluns, just abans del ple de 
Mollet. Promosol es va crear 
l’any 1987 per promoure 
l’obra pública com el sector 
de l’Illa, la Vinyota i els pisos 
de protecció. Amb aquest 
canvi s’intenta que la nova 
empresa municipal, Mollet 
Impuls, pugui ajudar a pro-
mocionar tant la construcció 
com l’activitat econòmica pel 
municipi. Es va aprovar amb 
el vot del govern (PSC-PP) i 
l’abstenció de l’oposició.

D’altra banda, el ple va 
aprovar per unanimitat assu-
mir la gestió de l’adjudicació 
dels tres pisos buits prote-
gits que queden al municipi 
gràcies a un conveni amb 
l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya. L’objectiu és adju-
dicar els pisos, que es troben 
als carrers El Bosc i Francesc 
Layret, abans de l’estiu.
D’altra banda el ple també 
va aprovar eximir de pagar la 

plusvàlua en cas de la dació 
en pagament per l’habitatge 
habitual. La sessió també 
va modificar l’ordenança de 
l’impost sobre l’increment 
de valor dels terrenys que 
afecta els habitatges que 
tinguin un valor cadastral 
inferior a 200.000 euros. La 
mesura s’aplicarà amb efecte 
des de l’1 de gener de 2012.

EL SERVEI DE GRUA    
S’EXTERNALITZARÀ

Durant el ple, la regidora 
d’Obres i Serveis, Ester 
Safont, va explicar que 
l’Ajuntament deixarà de 
gestionar directament la 
retirada de vehicles i la 
zona blava. El govern va 
prendre la decisió perquè no 
disposa de recursos humans 
i materials necessaris. Al 
desembre l’Ajuntament va 
assumir la gestió directa dels 
dos serveis, que els havia 
gestionat fins llavors Merca 
Mollet, i tres mesos després 
els assumirà una empresa 
externa. La mesura es va 
aprovar amb l’abstenció 
d’ICV-EUiA i ERC.

Mollet suprimeix Promosol 
i crea Mollet Impuls per 
promoure l’economia

Sant Celoni 
crea un servei 
de mediació 
hipotecària

Sant Celoni

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Sant Celoni 
i l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya han firmat un 
conveni per crear el servei 
d’assessorament sobre el 
deute hipotecari al municipi. 
L’acord permetrà implantar 
a Sant Celoni l’Ofideute, un 
servei de mediació entre par-
ticulars i entitats financeres 
creat per pal·liar els efectes 
de la crisi en l’àmbit de l’ha-
bitatge i evitar l’exclusió 
social per motiu residencial.

L’Ajuntament s’entrevista-
rà amb les persones afecta-
des per un crèdit hipotecari 
al qual no poden fer front 
i transmetrà un informe al 
servei de l’Ofideute. Un cop 
analitzat el cas, l’Ofideute 
remetrà a l’entitat financera 
una proposta d’acord entre 
les dues parts pel retorn del 
préstec o de resolució no 
onerosa dels contractes hipo-
tecaris.

Des de la seva creació, 
l’Ofideute ja ha evitat més 
de 300 desnonaments a 
Catalunya.


