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Les quotes s’apujaran entre 30 i 80 cèntims, en lloc d’entre 3 i 5 euros

Canvi en la gestió del complex 
esportiu de Sant Celoni per 
minimitzar l’increment de l’IVA
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La piscina del Sot de les Granotes, en una imatge d’arxiu

Sant Celoni

Laia Coll

El Centre Municipal d’Es-
ports Sot de les Granotes 
de Sant Celoni tindrà un 
canvi en la seva gestió per 
evitar d’haver d’aplicar un 
tipus d’IVA del  21% al preu 
dels abonaments i, per tant, 
reduir l’impacte de la pujada 
de 13 punts impulsada pel 
govern espanyol del PP. A 
partir d’ara, l’empresa UFEC 
Gestió traspassarà la gestió 
del complex a la Unió de 
Federacions Esportives de 
Catalunya. D’aquesta mane-
ra, els abonaments augmen-
taran 2,15 punts percentuals 
en lloc dels 13 punts que 
s’haurien d’aplicar si la ges-
tió la seguia fent la mateixa 
empresa. 

Amb aquest canvi, els abo-
naments augmentaran entre 
30 i 80 cèntims en lloc d’en-
tre 3 i 5 euros com haguessin 
pujat sense fer el canvi. Les 
entrades puntuals experi-

mentaran un lleuger incre-
ment d’entre 10 i 12 cèntims. 

La decisió no comportarà 
canvis en la gestió. Segons ha 
explicat l’alcalde Joan Cas-
taño “la Unió de Federacions 
és la mare d’UFEC Gestió i el 
canvi s’ha fet per poder man-
tenir el nombre d’abonats”. 

En el darrer ple, tots els 
grups van votar a favor de la 
mesura, a excepció de la regi-
dora d’ICV, Carmen Montes, 
que va al·legar que “no és 
ètic” el canvi. Des de la CUP, 
però, es va instar la comissió 
de seguiment a treballar amb 
la davallada d’abonats.

Els responsables municipals i de l’ABS dimecres a la nova sala

Sant Feliu estrena 
l’ampliació de l’ambulatori 
que ha pagat l’Ajuntament
Sant Feliu de Codines

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Sant Feliu 
de Codines va estrenar dime-
cres al vespre el nou consul-
tori que s’ha habilitat en una 
antiga sala d’espera que era 
poc utilitzada de l’ambula-
tori. “L’Ajuntament ha fet 
un gran esforç per habilitar 
aquest espai amb l’objectiu 
de donar més qualitat de 

servei”, va afirmar l’alcalde 
Pere Pladevall (PSC), que 
va criticar al Govern català 
perquè no està construint el 
nou ambulatori com s’havia 
compromès en un moment 
en què han augmentat les 
visites. 

El doctor Xavier Bayona, 
coordinador de l’Àrea Bàsica 
de Salut de Caldes, va adme-
tre que la nova sala permetrà 
millorar l’atenció als usuaris.


