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La davallada d’alumnes 
fa perillar cinc llocs 
de treball a les escoles 
bressol de Caldes

Caldes de Montbui

Dàmaris Moreno

Les escoles bressol muni-
cipals de Caldes –Gegant 
del Pi i La Lluna– han rebut 
menys de 200 sol·licituds de 
preinscripció per al proper 
curs 2012/13. Els dos centren 
sumen 220 places. Aques-
ta manca d’infants podria 
obligar l’Ajuntament a tan-
car cinc classes i, per tant, 
acomiadar cinc educadores. 
Ho confirmava la regidora 
d’Educació, Roser Guiteras 
(ERC), en resposta a les 
preguntes d’ICV i PSC al 
ple de dijous. “El que volem 
és omplir els grups del tot, 
però si no es poden omplir 
no podran treballar amb 
nosaltres. Hem parlat amb 
les escoles i les professores 
estan informades”. 

Segons Guiteras, tal i com 
està anant el procés d’ins-
cripcions i segons els càlculs 
de natalitat, el més probable 
és que hagin de tancar tres 

grups. Tot i això, el nombre 
d’infants definitiu no es 
coneixerà fins a mitjan juny 
quan finalitzi el període de 
matriculació. Diversos mem-
bres de la Xarxa de Centres 
Educatius Públics de Caldes 
van assistir al ple per deixar 
constància de l’efecte de les 
retallades a les escoles. 

També va intervenir al ple 
part del públic per llegir un 
manifest sobre el gasoduc-
te Martorell–Figueres que 
creua la comarca passant per 
Caldes. Aquest s’està cons-
truint tot i que França ha 
dit que no farà la connexió. 
En nom de diverses entitats, 
Roger Riera, de Caldes, va 
reclamar el suport de l’Ajun-
tament. L’alcalde Jordi Solé 
(ERC) va mostrar el seu 
acord amb el manifest però 
va explicar que el consistori 
“té les mans lligades davant 
aquest despropòsit”. Caldes 
ha reclamat una indemnitza-
ció per l’impacte ambiental 
del gasoducte.

Cardedeu aplica la taxa 
de clavegueram per 
pagar unes obres al 
carrer Llinars
Tota l’oposició critica la mesura del govern

Cardedeu

Anna Fernández

L’Ajuntament de Cardedeu 
va aprovar en el ple munici-
pal de dijous passat la taxa de 
clavegueram, que s’afegeix a 
la quota trimestral de l’aigua. 
A un veí del municipi que 
actualment paga 21 euros 
cada trimestre, se li afegirà 
9 euros a la quota, gairebé 
un 50% més. Amb aquests 
diners, s’ha de cobrir el cost 
de les obres al carrer Llinars 
per instal·lar el nou sistema 
de clavegueram. 

Tots els partits de l’opo-
sició es van mostrar crítics 
amb la decisió. “Això és una 
inversió encoberta, una 
inversió amagada”, va criticar 
Carles Guinart, d’ICV. “Una 
taxa ha de cobrir un servei 
públic, no la inversió inicial, 
això és el que es deia a les 
al·legacions i no es respon, 
potser per precipitació o per 
pressa. Es tracta d’un endeu-
tament encobert traslladat a 
la població”, va criticar Adrià 

Soler de la CUP.  “Tenint en 
compte que és una taxa, és 
il·legal.”, va acusar Benjamí 
Tous del PSC. 

El secretari del ple, Miquel 
Sallés, en la seva intervenció, 
va aclarir que “s’ha consi-
derat que les inversions es 
poden finançar amb taxes, 
com en altres exemples com 
les escombraries”. El secre-
tari va afegir que quan es 
recuperi la inversió, posteri-
orment, s’ha d’invertir en el 
mateix àmbit. 

El punt va ser entrat per 
urgència en l’ordre del dia 
amb els únics vots a favor 
de l’equip de govern (CiU, 
PP i GpC). L’oposició es va 
queixar, una vegada més, que 
l’equip de govern presentava 
la informació sobre l’aprova-
ció tan sols una hora abans 
del ple municipal. “No es pot 
donar la documentació una 
hora abans per correu elec-
trònic i entrar el punt per 
urgència injustificada”, es va 
queixar Montserrat Cots, del 
PSC.

Les inscripcions es tanquen al juny

Sant Celoni i 
Palautordera 
blinden el 
romanent de 
tresoreria

Sant Celoni

Laia Coll

Els ajuntaments de Sant 
Celoni i Santa Maria de 
Palautordera han aprovat 
en un ple extraordinari la 
creació d’una nova partida 
d’imprevistos al pressupost 
on han posat els diners del 
romanent de tresoreria. L’ob-
jectiu és evitar veure’s afec-
tats per l’entrada en vigor, 
aquest dimecres, de la Llei 
Orgànica d’Estabilitat Pres-
supostària i Sostenibilitat 
Financera de l’Estat espanyol 
que obligaria a exhaurir els 
romanents per pagar deutes.

A Sant Celoni la proposta 
va prosperar per unanimitat 
(PSC, CiU, CUP i ICV-EUiA)
En canvi, a Santa Maria de 
Palautordera, la proposta va 
ser aprovada amb els set vots 
de l’equip de govern (CiU, 
PP i GdP-ERC) i en contra 
dels dos grups de l’oposició 
(PSC i CUP). Granollers, 
Montornès i Bigues i Riells 
han fet canvis idèntics.


