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El govern tripartit de Ripoll aprova un
pressupost de 10,5 milions d’euros

J Ripoll.

CiU va votar-hi en contra perquè considera que inclou inversions que no són prioritàries
J.M. SEBASTIAN / Ripoll

J L’Ajuntament de Ripoll va aprovar dilluns
amb els vots dels regidors d’ERC, el PSC
i ICV el pressupost per a l’exercici del 2004,
que puja a 10.565.060 euros, dels quals se’n
L’apartat de les inversions
previstes va centrar bona
part del debat que van protagonitzar abans-d’ahir
ERC i CiU sobre els pressupostos.
CiU va criticar molt durament el projecte de La
Lira tal com el planteja
l’actual govern, ja que difereix substancialment del
que volia tirar endavant
l’anterior equip de CiU.
La proposta de CiU preveia fer-hi pisos de nivell
alt i unes galeries comercials, mentre que l’actual
projecte preveu construir
una plaça i una passarel·la
sobre el riu Ter per unir
el centre amb el passeig
de Sant Joan. CiU considera que aquest pas és
una inversió inútil pel fet
que a uns vint metres ja
hi ha el pont d’Olot que

destinen 1.488.485 a inversions. Entre les inversions més importants hi ha l’execució del
projecte de La Lira, l’adquisició de sòl per
a habitatges i la millora dels edificis públics.
Els 9 regidors del govern hi van votar a favor

uneix els dos punts.
El regidor de CiU, Jordi
Munell, també va lamentar que en el capítol d’inversions s’hagi decidit disminuir un 15% les inversions destinades a la millora i el manteniment dels
equipaments i el mobiliari
dels barris.
Quant al pressupost, es
desglossa en les tres àrees
que gestiona el consistori.
Així el de l’Ajuntament
puja a 7.366.000 euros; el
del Patronat de Serveis
Personals, a 2.678.000 euros, i el de la Societat Municipal d’Aigües de Ripoll
SA (Somasrsa), a 521.060
euros.
Un dels capítols de despeses més importants és
el de personal, al qual es
destinen gairebé 4 milions
d’euros. Aquesta partida

representa un augment en
relació amb anys anteriors
pel fet que pròximament
s’incorporarà a la plantilla
una secretària d’habilitació nacional i un tècnic de
medi ambient.
El debat va augmentar
d’intensitat en l’apartat de
precs i preguntes quan Eudald Casadesús va llegir un
retall d’El Punt on es deia
que s’havia portat en secret la informació que va
transmetre el conseller
Nadal, dient que a la primavera estaria fet l’avantprojecte i el calendari de
desdoblament de la C-17
entre Vic i Ripoll. El regidor d’Urbanisme, Quico
Terradellas, va desmentir
el secretisme dient que havien considerat que es tractava d’un anunci de credibilitat dubtosa.

mentre que els 8 de CiU van votar-hi en
contra argumentant que les inversions no responen a les necessitats més urgents que hi
ha a la població. També van criticar la reducció
de la despesa destinada a la millora dels barris.
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Creen una
plataforma per
reivindicar la
vegueria de l’Alt
Ter
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Representants
de la Plataforma per la
Vegueria de l’Alt Ter,
de la comarca d’Osona,
membres de Comissions Obreres, l’alcaldessa de Ripoll i representants de la plataforma El Ripollès Existeix
es van reunir a Ripoll
per reivindicar que les
comarques del Ripollès
i Osona pertanyin a la
mateixa vegueria. El
mapa territorial que es
planteja, pretén que el
Ripollès continuï pertanyent a les comarques
gironines mentre que la
comarca d’Osona passaria a formar part de
la vegueria de les comarques centrals juntament amb el Bages i el
Berguedà. Aquest
col·lectiu creu que seria
més adient crear una
sola vegueria anomenada com de l’Alt Ter, que
agruparia les comarques d’Osona i el Ripollès únicament.
Aquesta proposta topa
amb les pretensions que
han manifestat en més
d’una ocasió des de la
vall de Camprodon, que
sempre han dit que se
senten més propers a les
comarques gironines
que no pas a Osona, i
molt concretament a la
Garrotxa, on diuen sentir-s’hi més propers tan
socialment com geogràficament. / J.M.S.
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Jornada de
sensibilització
sobre barreres
arquitectòniques
a Sant Joan
J Sant Joan de les Abadesses.
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L’Ajuntament de Sant
Joan de les Abadesses
juntament amb l’associació gironina de disminuïts MIFAS, han organitzat una jornada de
sensibilització vers les
barreres arquitectòniques de la població que
ha consistit en una caminada d’una hora pels
carrers i barris. A la caminada hi anava l’aparellador municipal i el
cap de la policia per anar
prenent nota dels casos
que representen dificultats de trasllat o accés
als disminuïts amb vista
a fer una actuació global
en el proper mes de
febrer. / J.M.S.

