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ha plantejat un horitzó per 
als propers anys”. Proposa 
impulsar el nou pla general, 
que el pressupost inclogui 
una partida per seguir tre-
ballant en el projecte del 
Museu del bosc i austeritat 
econòmica tenint en compte 
els ingressos reals.

Des d’ICV, Carme Montes, 
diu que les seves propostes 
per al pressupost passen 
per un augment dels ajuts 
socials, la reducció del 5% 
de l’IBI, una revisió dels per-
sonal de l’Ajuntament sense 
prescindir de ningú i buscar 
una alternativa al sistema 
actual de transport urbà, així 
com posar en pràctica mesu-
res d’estalvi energètic.

Si hi ha acord, el pressu-
post municipals es portarà a 
debat en el ple del dia 31 de 
maig, però l’alcalde diu que 
si no és possible, l’aprovació 
s’ajornarà.

L’alcalde, Joan Castaño

Sant Celoni

L.C.

L’alcalde de Sant Celoni, 
Joan Castaño (PSC), ha 
assegurat que està disposat 
a “negociar i arribar a punts 
d’acord” amb la Candidatura 
d’Unitat Popular (CUP) i la 
resta de grups municipals 
a l’oposició del consistori 
sobre les propostes que fan 
per al pressupost municipal 
d’aquest any 2012 amb 
l’objectiu d’aconseguir un 
“acord ampli”. La proposta 
inicial del govern del 
PSC ronda els 16 milions 
d’euros. Castaño es declara 
“esperançat” per tirar 
endavant uns pressupostos 
en els quals s’hi ha inclòs tot 
allò “que és indispensable”.

La CUP ha plantejat 16 pro-
postes que considera “indis-
pensables” per donar suport 
al pressupost. Entre altres 
coses, aposta per la gestió 
directa del Centre Municipal 
d’Expressió, que ara gestiona 

una empresa privada i que 
qualifica de “servei elitista”. 
Amb això s’estalviaria el 
benefici industrial. També 
proposa que la policia local 
s’encarregui del servei de 
grua que ara fa una empresa 
externa i costa 100.000 euros 
anuals, fixar un mínim de 
20.000 euros i un màxim de 
48.000 per als salaris del per-
sonal municipal, suprimir el 

Susana Calvo

Calvo i Santiago Ariza a la 
nova direcció del PP català
Mollet del Vallès

EL 9 NOU

La presidenta del PP al 
Vallès Oriental i regidora 
de Mollet, Susana Calvo, i 
el regidor de Lliçà d’Amunt, 
José Santiago Ariza, formen 
part de la nova direcció del 
PP català sorgit del congrés 
del cap de setmana passat. 
Calvo és coordinadora de 

Relacions Institucionals en 
una àrea que dirigirà Alber-
to Fernández Díaz, mentre 
que Santiago Ariza és coor-
dinador d’Economia dins 
de l’àrea d’Acció de Política 
i Economia que presideix 
Josep Enric Millo, actual por-
taveu del PPC al Parlament. 
Susana Calvo continuarà 
sent assessora del partit a la 
diputació de Barcelona.

Castaño, disposat a pactar 
amb la CUP el pressupost 
municipal del 2012

La CUP proposa una reducció del 10% dels sous de tots els regidors L’alcaldessa de 
Cardedeu preveu 
que les guarderies 
s’apujaran uns 20 
euros mensuals

Cardedeu

EL 9 NOU

L’alcaldessa de Cardedeu 
i responsable d’Educació 
de l’Associació de Munici-
pis de Catalunya (ACM), 
Calamanda Vila (CiU), pre-
veu que el preu de les dues 
guarderies municipals aug-
menti uns 20 euros mensuals 
i passin a costar 187 euros.

Vila ha assegurat que, en 
contra del que diu la conse-
llera d’Ensenyament, Irene 
Rigau, no posposarà la preins-
cripció que ja s’ha iniciat i ha 
qualificat de “manca de sen-
sibilitat” el fet que el govern 
del PP no hagi traslladat a 
Catalunya la subvenció de 17 
milions per a beques de men-
jador a les guarderies.

Per la seva banda, la pri-
mera secretària del PSC 
a Granollers, M. del Mar 
Sánchez, ha anunciat que el 
26 de maig es farà una recolli-
da de firmes per reclamar que 
la Generalitat garanteixi la 
viabilitat de les guarderies.

plus de 600 euros mensuals 
del càrrec de coordinador 
d’àmbit, suprimir la paga 
d’assistència per als treballa-
dors municipals que cobrin 
per sobre de 40.000 euros i 
reduir un 10% les retribu-
cions i els sous dels polítics. 
La CUP també vol que es 
doni resposta a les situacions 
de més precarietat, apujar 
100.000 euros la partida 
d’ajudes socials i posar a dis-
posició dels serveis socials 
una desena d’habitatges.

El vot favorable dels dos 
regidors de la CUP és clau 
per tirar endavant el pres-
supost, ja que amb els 7 
regidors socialistes sumarien 
la majoria suficient. El PSC 
i la CUP ja han mantingut 
trobades i l’alcalde Castaño 
es mostra disposat a negociar 
les condicions de la CUP.

Per la seva banda, Francesc 
Deulofeu (CiU), es decla-
ra disposat a arribar a un 
acord, però preocupat per-
què “l’equip de govern no 


