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Suport unànime
a les entitats
esportives davant
les inspeccions

El PSC es compromet a canviar els barems i puntuacions per accedir a les ajudes

La CUP de Sant Celoni es divideix
en el vot i aprova el pressupost

Sant Celoni

El ple, a proposta d’una
moció de CiU, va mostrar el
seu suport als clubs i entitats esportives davant les
inspeccions de treball i de
seguretat social i que “posen
en perill la seva continuïtat”.
La moció proposa ampliar
la moratòria en les inspeccions i fer una exempció en
la cotització per a clubs i
entitats sense ànim de lucre,
entre d’altres.

Sant Celoni
Laia Coll

Reconeixement a
Santi Santamaria
i Can Fabes
Sant Celoni

L.C.

Sant Celoni ha aprovat un
pressupost de 16.937.916,83
d’euros per a aquest 2013
(485.084 menys que el 2012),
que se centra novament en
“quatre prioritats bàsiques”:
habitatge, ajuts socials, educació i promoció econòmica.
La proposta ha tirat endavant
amb els vots favorables de
l’equip de govern i d’un dels
dos regidors de la CUP, fet
que en va permetre l’aprovació. Carmen Montes, d’ICV,
va abstenir-se i CiU i un dels
regidors de la CUP van votarhi en contra.
“No ens sentim còmodes
votant que sí, però tampoc
amb el no perquè compartim el suport a la despesa de
serveis socials, educatius i la
contenció administrativa”, va
justificar Gerard Masferrer
(CUP) pel vot diferent dels
dos representants. Masferrer
però va alertar que el vot “no
és un xec en blanc” i que si
tornen a no complir promeses com les del pressupost de
2012 –que van pactar els dos
partits– l’any que ve seran
dos vots negatius.
El PSC destaca que la
proposta d’enguany preveu
invertir 30.000 euros més
en el desplegament del programa ‘Lloguer segur’, la
incorporació de 25.500 euros
per bonificacions de l’IBI,
la consolidació de 150.000
euros per garantir els ajuts
socials d’urgència i els ajuts
a menjador i la partida en
formació ocupacional que

El Grup Municipal de la CUP va desplegar una bandera estelada durant el ple de dijous

passa de 61.221 a 105.358.
En comunitat, el pressupost
augmenta un 27%, mentre
que en educació, la partida
creix un 23% respecte a
l’executat durant el 2012.
El PSC s’ha compromès que
aquest any canviaran els
barems per accedir a les ajudes i que per tant es gastarà
el que està pressupostat.
La regidora de CiU, Laura
Costa, va explicar que han
optat per votar-hi en contra principalment per dos
motius: perquè fa quinze
dies que van preguntar a
l’alcalde si s’estava treballant
el pressupost i aquest va dir
que no, fet que els fa dubtar
de la proposta –tot i que Cas-

taño va negar-ho– i perquè
el 2012 les partides estaven
inflades. A tall d’exemple,
Costa va assegurar que en
l’atenció a domicili només
s’han executat 127.000 euros
dels 170.000 pressupostats
i que a l’escola bressol es va
utilitzar poc més de la meitat
del que es preveia. “És irreal
i fals el que es diu comparat
amb el que es fa. No podem
votar-hi a favor”, va dir. Costa també va dir que destinar
un 0,7% del pressupost a
promoció econòmica no ho
consideren una prioritat.
Per la seva banda, Montes
d’ICV va mostrar-se satisfeta
que s’hagin inclòs 70.000
euros a plans d’ocupació,

a partir d’una proposta del
grup, i va justificar el vot
perquè no s’ha portat a terme
la recollida del porta a porta.
Segons Castaño, aquest
any s’han mantingut converses amb ICV i la CUP per a
l’elaboració del pressupost,
però no amb CiU. En aquest
sentit, la regidora Júlia de la
Encarnación (PSC) va carregar contra la manca de diàleg
de CiU quan aquests li van
qüestionar alguna partida
d’educació.
Tant CiU com la CUP van
mostrar la seva preocupació
per si el PSC està reservant
diners per gastar-los abans
de les eleccions. Castaño ho
va negar rotundament.

Els regidors del consistori
van presentar una moció
d’urgència per reconèixer la
tasca de Santi Santamaria i
la seva família al capdavant
del restaurant Can Fabes,
després que fa una setmana
s’anunciés el tancament del
restaurant, previst per al
proper 31 d’agost. El text
agraïa que Santamaria portés
el nom de Sant Celoni i el
Montseny arreu del món i
tot el que han fet per al poble
i la gastronomia catalana.

Compromís amb
les cooperatives
Sant Celoni

El consistori va acordar que
el municipi doni a conèixer
el funcionament de les cooperatives a emprenedors i a
escoles, que es demani a la
Comissió Europea que les
cooperatives gaudeixin de
puntuació extra en els concursos públics i que s’estudiï
la fórmula per contractar el
subministrament energètic a
Som Energia, l’única cooperativa d’aquest camp.

La Roca demana al govern
que denunciï Llanos de Luna
per enaltiment del nazisme
La Roca del Vallès
EL 9 NOU

El ple de la Roca va aprovar
amb l’única abstenció del
regidor del PP, César Alcalà,
una moció per demanar al
govern de la Generalitat que
estudiï “la possibilitat de
denunciar davant els organismes nacionals, estatals
i internacionals a la delegada del govern espanyol a
Catalunya, María de los Llanos de Luna, per enaltiment
del nazisme”. Afegeixen que
si la seva presència va ser
en representació del govern

de l’Estat la denúncia també
es faci extensiva al govern
espanyol en ple. La proposta
–presentada per ERC– deriva de la presència de Llanos
de Luna en un homenatge
a membres de la División
Azul pel maig passat a Sant
Andreu de la Barca. La
moció d’ERC recorda que “la
Hermandad de Combatientes de la División Azul està
formada per exsoldats de
l’exèrcit nazi i els seus simpatitzants” i “que les lleis
internacionals tipifiquen
com a delicte l’enaltiment
del nazisme”.

Universitaris vallesans reben beques per fer estudis de postgrau a l’estranger
Canovelles/Bigues i Riells

Dos joves universitaris del Vallès Oriental han rebut de mans del rei Joan Carles les beques
de La Caixa per cursar estudis de postgrau en universitats de l’estranger. Es tracta de Mateo
González, de Bigues i Riells –a la fotografia de l’esquerra–, i Elena Vicario, de Canovelles. González fa un màster en Història de Roma a la Universitat d’Oxford, al Regne Unit. És llicenciat
en Història per la Universitat de Barcelona i ha participat en diverses campanyes arqueològiques, entre les quals una a la muntanya Testaccio de Roma o a les runes de la ciutat romana
d’Empúries. Vicario farà una estada d’investigació en Neurociències a la Universitat de Califòrnia-San Diego, als Estats Units. És llicenciada en Biologia per la Pompeu Fabra i va fer les pràctiques de final de carrera a la Universitat de Cambridge, al Regne Unit.
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