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L’Ajuntament retalla a la meitat el servei de neteja de Can Sans
La Generalitat
admet que es pot
limitar la falconeria
a Gallecs

EL 9 NOU

El director general de Medi
Natural i Biodiversitat de
la Generalitat, Josep Escorihuela, ha admès en una carta
dirigida al Síndic de Greuges,
que els responsables de l’Espai d’Interès Natural (EIN)
de Gallecs poden limitar la
pràctica de la falconeria en
aquest espai protegit.
En resposta a una carta del
Síndic, el director general
diu que tot i que la pràctica
de la falconeria està regulada
per una Ordre de l’any 1990,
considera viable “regular
l’activitat de la falconeria
(amb limitacions temporals
i zonificacions específiques)
de forma compatible amb la
conservació i la protecció de
les aus i la resta de fauna salvatge de l’EIN de Gallecs”.
Escorihuela s’ofereix al
Departament de Territori,
del qual depèn Gallecs, per
oferir assessorament tècnic
de la seva direcció general.

CiU proposa una
reducció del 3% dels
sous als regidors i
grups de Parets
Parets del Vallès

El Grup Municipal de CiU de
Parets presentarà al proper
ple municipal una moció en
què demana una reducció
del 3% de les retribucions i
assignacions econòmiques
de tots els càrrecs electes
per destinar els diners a
Càritas Parroquial. Segons
CiU l’estalvi generat seria
d’uns 8.100 euros anuals. La
federació recorda que el PSC
ja va proposar la renúncia a
l’assignació econòmica de
tots els grups corresponent
al 29 de març, dia de vaga
general. L’alcalde, Sergi Mingote (PSC), es mostra disposat a valorar la proposta, però
acusa CiU de fer “populisme
amb unes mesures que, curiosament, no planteja en els
ajuntaments on governa”.

EL 9 NOU es
tornarà a publicar
el dia 13 d’abril
Granollers

Amb motiu de la Setmana Santa, EL 9 NOU no es
publicarà el proper 9 d’abril,
dilluns de Pasqua. La propera
edició del periòdic serà el
divendres 13 d’abril. A partir
de llavors, EL 9 NOU tornarà
a la seva periodicitat habitual tots els dilluns i divendres.

Sant Celoni aprova el
pla per retallar 55.698
euros del pressupost

Sant Celoni
EL 9 NOU

Sant Celoni
Laia Coll

Sant Celoni prescindirà
d’una de les persones que
treballen al servei de neteja
viaria, reduirà la freqüència
de les escombradores,
rebaixarà al 50% el servei
de neteja de Can Sans
i eliminarà l’1% que es
destina a la publicitat amb
la finalitat d’estalviar 55.698
euros. El Ple ho va aprovar
aquest dilluns amb els vots
a favor del govern (PSC),
l’abstenció de CiU i els vots
en contra de ICV i la CUP
perquè “és una retallada de
servei i de plantilla”, van dir.
PSC i CiU van votar favorablement a un augment
del 14,23 % en el rebut de
l’aigua per poder fer front a
les diverses inversions fetes.
També es decanten perquè
els locals comercials puguin
tenir fins a 800 metres quadrats a diferència dels 200
permesos actualment, amb
l’objectiu de dinamitzar el
comerç. Tan la CUP com ICV
es van mostra contraris a les
propostes.
Per altra banda, l’escola
bressol municipal veurà
incrementat, a partir del proper curs, un 23,3% el preu

GRISELDA ESCRIGAS

Mollet del Vallès

Catalunya Caixa
redueix el lloguer
a tots els seus
pisos socials de
Sant Celoni

Els locals comercials del municipi podran tenir fins a 800 metres quadrats

del servei de matí i, en canvi,
el servei de tarda només es
veurà incrementat un 8%
per potenciar aquesta franja.
Pel que fa al centre de formació Sax Sala, l’Ajuntament
rebaixarà el finançament dels
diferents cursos a excepció
dels de nivell bàsic. L’usuari
haurà de pagar més però es
farà de manera progressiva
en els propers 3 anys i, a més,
s’incrementaran un 15% i
un 30% les taxes per aquells
alumnes repetidors en un
mateix curs.
Les propostes van tirar

endavant amb els vots del
PSC i de la CUP que va presentar esmenes en ambdós
casos. ICV i CiU van optar
per abstenir- se al·legant que
no havien tingut temps de
valorar les esmenes.
Pel que fa als preus de
l’escola de música i teatre, es
van aprovar per unanimitat,
i les tarifes augmentaran un
8% per als menors de 25 anys
i un 10% per majors de 25.
L’equip de govern va alertar
que depenent de la subvenció
que es rebi per la Generalitat
les taxes s’hauran de revisar.

Canovelles només arrenca del govern
el compromís d’obrir el Quatre Vents
abans del setembre de 2014
L’Ajuntament admet que preferiria tenir la nova escola el curs vinent
Canovelles
EL 9 NOU

La Generalitat de Catalunya
s’ha compromès amb
Canovelles a obrir el nou
edifici de l’escola Quatre
Vents (amb barracons des de
fa sis anys), com a màxim,
abans del setembre de 2014.
La posició del govern és la
mateixa que es va defensar
en una reunió amb l’alcalde,
Josep Orive, el novembre
passat.
L’alcalde, acompanyat dels
portaveus de tots els grups
del consistori, es va reunir,
de nou, aquest dilluns amb el
director de Centres Públics,
Dijous, 5 d’abril de 2012

Jordi Roig, per reclamar la
necessitat de la construcció
de l’edifici de l’escola Quatre Vents, i del de la Secció
d’Institut de Canovelles. La
Generalitat li va concedir la
cita després que Orive fes
un ultimàtum a la consellera
Rigau. En concret, l’alcalde
li va fer arribar una carta en
què li reiterava la petició de
reunir-se per debatre sobre
els dos centres, i que ja havia
demanat reiteradament des
de l’estiu. Al text, Orive
advertia a la consellera que
després d’haver esperat molt,
acudiria a Ensenyament sense cita prèvia.
“A la reunió nosaltres hem

reiterat que el nou edifici és
prioritari. Però ens han dit
que és una qüestió econòmica, i que el projecte es podrà
incloure en els pressupostos
de 2013”. Orive admet que
no els satisfà la postura del
govern, i que preferien que
l’edifici hagués estat en funcionament el curs que ve.
“Cal dir que les mòduls del
Quatre Vents estan molt bé,
tenen aire condicionat i pissarres digitals, com no passa
en altres centres. Però sí que
és cert que hi ha falta d’espais, com per exemple per a
una biblioteca”.
L’AMPA i l’Ajuntament
reclamen la construcció

L’administrador dels habitatges de protecció social
situats al número 4 del carrer
Maria Aurèlia Capmany de
Sant Celoni, que va promoure Caixa Catalunya, ha accedit a reduir el preu dels lloguers a tots els arrendataris
i no només als que firmin els
contractes a partir d’ara.
L’empresa administradora
dels pisos, Finques Bourgeoise, va citar els llogaters dels
23 pisos que hi ha ocupats
per firmar l’annex al contracte i aplicar els nous preus
rebaixats convinguts per
Catalunya Caixa i que seran
d’aplicació a partir d’aquest
mateix mes d’abril.
Catalunya Caixa va anunciar la reducció dels lloguers per a les persones que
firmessin nous contractes
després de comprovar que
la crisi havia situat els preus
al mateix nivell o per sobre
del mercat lliure. Arran
d’això els actuals llogaters
van reclamar poder tenir
una reducció similar en els
seus lloguers. La reducció
aplicada serà aproximadament del 22%. La nova quota
anirà dels 184 als 337 euros
mensuals en funció del pis. A
aquesta quantitat cal sumarhi despeses de comunitat,
IBI i assegurança.

urgent del nou edifici, no
només pels anys d’espera,
sinó també per la problemàtica dels terrenys cedits per a
l’escola. Els mòduls estan en
terrenys privats, i la cessió
que els propietaris van fer a
l’Ajuntament s’acaba la primavera de l’any que ve. “Ara
el que ens toca és renegociar
el conveni. Crec que els propietaris s’hi avindran, però
sempre que la Generalitat
ens doni una data més exacta
de construcció”.
La reunió també ha servit
per clarificar que la Secció
d’Institut, situada als terrenys de l’escola Joaquim
Verdaguer serà un centre de
secundària obligatòria separada de l’escola primària i no
un 3-16 com el futur equipament de l’escola el Calderí
(també en barracons des
de l’any 2006). Pe que fa a
aquest equipament, la Generalitat ha comunicat que té
la redacció del projecte en
la fase final i que pretenen
incloure la construcció al
pressupost de 2013.

