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Sant Esteve aprova una moció
per demanar que tots els
impostos es quedin a Catalunya
Sant Esteve de P.
Mar Sabé

L’Ajuntament de Sant Esteve
ha aprovat una moció de la
CUP, que insta la Generalitat i l’Agència Tributària de
Catalunya a establir un protocol d’actuació que permeti
fer els pagaments de l’IRPF
i l’IVA a l’Agència Catalana,
en lloc de l’Agència Tributària Espanyola. La moció
també proposa que alguns
d’aquests impostos es quedin
directament a Sant Esteve,
per reduir “el dèficit que
acumula el consistori”.
“Si hi hagués una situació
de superàvit l’hauríem presentat igual, però sense mencionar aquesta possibilitat”,
deia el portaveu de la CUP,
Víctor Reixach. Precisament
aquest va ser el punt que va
provocar discòrdia entre els
grups. L’alcalde, Salvador
Cañellas (CiU), va afanyar-se
a expressar la seva preocupació: “El que no volem és que
demà ens tanquin l’aixeta”,
deia referint-se al fet que
la recaptació dels impostos
municipals està regida per

lleis estatals. Finalment, el
consistori va aprovar per
unanimitat aquest punt, i es
va comprometre a estudiar la
possibilitat que una part dels
pagaments siguin retinguts
pel mateix Ajuntament i no
retornats a l’Estat.
Durant el ple, el govern
municipal (CiU) va presentar
el pressupost del 2012, que
es va aprovar només amb els
vots de CiU. Els 4 regidors de
la CUP hi van votar en contra
i el regidor del Grup d’Independents per Sant Esteve es
va abstenir. La CUP va dir
que són pressupostos “ficticis” mentre no es liquidin els
de l’any anterior. La regidora
d’Hisenda, Àngels Garriga,
va assegurar que “s’han fet
amb factures reals, o sigui
que els números són reals”.
L’Ajuntament també va
aprovar per unanimitat adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència de
Catalunya, que va ser creada
el desembre de l’any passat.
De fet, Sant Esteve va tenir
una participació del 46% en
la consulta per la independència.

Xavier Sañé
i Rodríguez
“Boniques, senzilles, da vades curioses,
més són el que són... Paraules”
Foren no tants bons moments per nosaltres per la pèrdua del nostre amic
i company Xevi, el plaer de compartir amb una gran persona tots els
moments i situacions viscudes amb el seu pas.
Ens brindà de petits i grans moments dins de la seva essència que ens
enlluernava dia a dia.
De la mateixa manera que una bona recepta la fan bons ingredients i unes
bones mans, el Xevi hi afegia a més un bon xarrup de passió, abundant
alegria i un saber innat que convertia cada plat en una nova experiència.
Sempre abocat a ajudar-nos en la salsa de la nostra vida, el teníem a
disposició quan es tractava d’especiar el nostre dia a dia, endolcir gustos
amargs que poguéssim tenir i millorar les nostres emocions amb un reguitzell
de nous ingredients, perquè com a excel·lent cuiner i millor persona no
permetia que a cap de nosaltres ens faltés el seu acompanyament en
forma d’amistat en els plats dels nostres menús diaris.
Guardarem en els nostres cors tot el receptari de sensacions i experiències
amb ell viscudes, com a manual del bon cuiner que sap estimar els seus
comensals així com oferir-los les millors viandes en tot moment.
Perquè en la nostra cuina diària sempre et tindrem present.
Sempre recordarem les teves paraules, entre altres:
“Bons foren moments trencats entre fogons, fonen l’essència del gust i el
plaer per la menja, espurnejant el caliu, badant lo fum esmorteït, cruixent
i amorós al paladar, batega la cuina dels amics, al matí, a primera hora,
doncs tothom sap que tots els matins del món són camins sense retorn”.
Xevi Sañé
Sempre et recordarem com el millor “rústic del món” i “sentit comú en
potes” que han passat per davant dels nostres ulls i de la nostra vida.
“I entre foc roent, pastissos i fred d’abatiment, un sentiment”
T’estimarem sempre!
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La petició a la Generalitat la subscriuen tots els ajuntaments

El Consorci de Gallecs demana
la prohibició de la falconeria
Mollet del Vallès
JL. Rodríguez Beltrán

El Consorci de l’Espai Rural
de Gallecs demanarà formalment a la Generalitat la prohibició definitiva de la pràctica de la falconeria i la caça
a tot el sector. El document,
que ja està redactat, té el
suport dels sis ajuntaments
que tenen terme a Gallecs:
Mollet, Parets, Lliçà de Vall,
Palau-solità i Plegamans,
Montcada i Santa Perpètua
de Mogoda, aquests tres darrers al Vallès Occidental.
La petició, la va impulsar
la regidora de Medi Ambient de Mollet, Ester Safont
(PSC), en el darrer ple del
Consorci de Gallecs, el 27 de
març. “Els ajuntaments van
fer una petició conjunta per
tal que el Consorci de Gallecs
es posicionés a favor de la
prohibició de la falconeria i
es va considerar que havíem
de començar a prendre les
mesures necessàries”, explica
el gerent del consorci, Xavier
Pablo.
L’òrgan gestor de Gallecs
ha dirigit la petició al Departament d’Agricultura de la
Generalitat. “Nosaltres no
ho podem prohibir perquè la
falconeria està regulada per
la Llei de Caça de la Generalitat. Ens hem d’adreçar a
Agricultura per prohibir de

Molts falconers van a Gallecs per ensinistrar els seus animals

forma definitiva l’ensinistrament de falcons i la caça”,
remarca Pablo.
El Consorci el formen 12
representants dels sis ajuntaments i 12 més de la Generalitat (sis d’Agricultura i sis
de Territori i Sostenibilitat).
“Davant la petició tothom hi
va estar d’acord. També els
representants de la Generalitat. Ara esperem enviar
la petició i que Agricultura
reculli la nostra inquietud”.
La prohibició de la falconeria ja està regulada per dos
dels sis ajuntaments. Lliçà de
Vall va ser el primer a fer un
decret d’alcaldia l’any 2010
per prohibir aquesta pràc-

tica. L’any següent, el juliol
de 2011, Santa Perpètua de
Mogoda va fer el mateix però
amb un decret que prohibia
la falconeria entre l’agost
i l’octubre pera protegir el
corriol pit-roig, un ocell en
perill d’extinció. El setembre
de 2011, Mollet aprovava
una nova ordenança de
zones verdes que prohibia
la falconeria. A Mollet, la
proposta està aturada per les
al·legacions de la Federació
Catalana de Caça, contrària
a la prohibició. La petició
a la Generalitat es planteja
ara com una via per aconseguir la prohibició definitiva
d’aquesta pràctica.

Sant Celoni crea una nova taxa
per obres en sòl no urbanitzable
La primera mitja hora de zona blava només costarà 10 cèntims
Sant Celoni
Laia Coll

El ple de l’Ajuntament de
Sant Celoni ha aprovat la
creació d’una nova taxa per
aquells que vulguin realitzar
obres o fer activitats d’interès públic en una casa o
terreny qualificat de sòl no
urbanitzable. La taxa tindrà
un cost de 878,74 euros pels
tràmits d’aprovació de les
obres i una taxa de 951,04
euros per la concessió de
permisos d’ús d’activitats
provisionals.
Segons ha justificat l’alcalde, Joan Castaño (PSC),
aquests tràmits tenen un
cost elevat i hores de dedicació per al personal de l’Ajuntament i, en ocasions, quan
s’han fet tots els procediments, l’interessat es desdiu
de fer les obres o del permís
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d’activitat, amb la qual cosa
el cobrament queda sense
efecte. La proposta, que es va
aprovar en bloc juntament
amb la modificació d’altres
taxes, va tirar endavant amb
els vots a favor de PSC, CUP
i ICV i en contra de CiU.
REDUCCIÓ DE PREU EN LA
PRIMERA MITJA HORA DE
LA ZONA BLAVA
Amb l’aprovació de les modificacions també va prosperar
una exempció de la taxa per
l’arranjament de façanes, els
nous preus per la zona blava.
Un cop s’hagin aprovat definitivament, la primera mitja
hora d’estacionament limitat
tindrà un cost simbòlic de 10
cèntims per estimular la circulació. En canvi, l’anul·lació
de la denúncia pujarà de 5 a
6 euros. A banda , es va deci-

dir rebaixar fins a un 80%
el preu d’algunes taxes de
tràmits perquè l’Ajuntament
de Sant Celoni ha assumit la
competència per poder fer
gestions que es feien fins
ara des del Consell Comarcal. Aquesta competència
abarateix els costos perquè
es poden realitzar des del
mateix Ajuntament, cosa que
agilita els tràmits.
El Grup Municipal de CiU,
a l’oposició, va votar en contra de les noves ordenances
perquè “les maneres en què
l’equip de govern fa les ordenances són desconcertants”,
va dir el portaveu, Francesc
Deulofeu. L’exalcalde també
va argumentar que no es pot
saber encara quin impacte
tindran als ingressos de
l’Ajuntament. Tot i això, va
veure bé l’abaratiment d’algunes taxes administratives.

