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Girona, Salt i Sarrià

Girona oferirà
orientació a les
famílies perquè
puguin donar
suport als joves

Salt aprova el pressupost amb el
vot en contra de PSC, IpS i PxC

GIRONA | DdG

SALT | LAURA FANALS

L’Ajuntament de Girona va obrir
dimecres les inscripcions per a
les activitats de Joventut previstes
pel primer trimestre del 2014. La
principal novetat és l’estrena d’un
servei d’orientació a famílies per
donar suport als joves de cara al
seu futur acadèmic i laboral, que
es durà a terme des de l’Estació Espai Jove.
A més, en aquest espai es continuaran oferint les orientacions laborals individuals i les xerrades per
anar a treballar a l’estranger, entre
d’altres. En l’àmbit dels estudis,
també s’oferirà orientació acadèmica i xerrades sobre estudiar per
lliure, el funcionament del sistema
educatiu o opcions per estudiar
després de l’ESO, entre altres. Finalment, també es faran activitats
relacionades amb l’hort ecològic,
fotograﬁa amb mòbil, aprendre a
ballar swing, teatre o aprendre a fer
Sushi, entre altres. Als Químics, hi
haurà activitats per desenvolupar
la creativitat.

L’Ajuntament de Salt va aprovar
ahir el pressupost per l’any 2014
amb el vot contrari de PSC, Independents per Salt (IpS) i Plataforma per Catalunya (PxC). CiU, en
canvi, va comptar amb el suport
del PP i els regidors no adscrits Carles Bonet i Juana Dolores Martínez.
Aquest és el tercer any consecutiu
que el pressupost decreix respecte l’exercici anterior, i la xifra se situa en 22,6 milions d’euros (un
3,4% menys que el d’aquest 2013).
De moment no es contemplen
inversions, tot i que es mantindran
els 129.000 euros d’ajuts per a les
comunitats de propietaris. També
augmentarà la despesa social i
s’ha creat una partida de promoció de la ciutat.
El regidor d’Hisenda, Albert
Casellas (CiU), va admetre que la
previsió de tenir un 5,6% menys
d’ingressos de cara al 2014 fa que
s’hagi hagut d’ajustar molt la despesa, fet que ha implicat «sacriﬁcis i molta gestió». Tot i això, va des-

 Els socialistes qüestionen partides com els 20.000 euros per a la Copa del Món d’Aigües Braves

Salt respon a Mifas que han
de donar els concursos a
qui presenta la millor oferta
SALT | DdG

L’Ajuntament de Salt ha respost
a Mifas, entitat que va denunciar
que havia perdut la gestió de la
consergeria de la Coma Cros davant d’una empresa -Barna Porters
SL- que paga uns salaris extremadament baixos als seus treballadors. El consistori recorda que
el concurs es va fer de forma totalment regular i que l’empresa
guanyadora va obtenir més punts
que les altres, en part, perquè va
presentar la millor oferta econòmica.
El consistori subratlla que la
seva responsabilitat és administrar

«amb la màxima eﬁciència» els diners dels ciutadans per tal de garantir els serveis públics, i per això
explica que l’administració ha de
«donar els concursos al que presenta la millor oferta, en beneﬁci
dels ciutadans». Si això no es fes
d’aquesta manera, indiquen, es
tractaria de prevaricació.
De tota manera, l’Ajuntament
saltenc es mostra convençut que
l’empresa guanyadora del concurs respectarà les lleis i pagarà als
seus treballadors el salari que els
correspongui. Si no fos així, recorden, es tractaria d’un fet denunciable.
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La previsió de descens
d’ingressos ha fet que
haguem d’ajustar molt
la despesa, i això implica
sacrificis i molta gestió»

En cap moment s’han
adreçat a nosaltres per
preguntar-nos què faríem amb
els pressupostos, perquè ja ho
tenien pactat amb altra gent»

tacar que s’ha aconseguit que un
66% siguin ingressos propis, mentre que amb l’últim govern del
PSC aquesta xifra només arribava
al 49%. A més, va destacar que això
s’ha aconseguit sense haver d’incrementar els impostos ni les taxes.
També va explicar que mantenir
els 129.000 euros d’ajuts a les comunitats és una «prioritat» de l’e-

quip de govern, així com augmentar la despesa social.
Des del PSC, Mingo Álvarez es
va queixar que l’equip de govern
no s’hagués adreçat a ells per tal de
consensuar el pressupost. A més,
va qüestionar per l’increment de
partides com ara les destinades a
la Fira Tèxtil i del Cistell, 130.000
euros que es dedicaran al clave-

«

«

gueram i els 20.000 que haurà de
posar l’Ajuntament per a la Copa
del Món d’Aigües Braves, entre
altres. També va voler saber -igual que IpS- per què hi havia una
nova partida d’alcaldia de 49.000
euros. Casellas va explicar que
correspon al sous de l’alcalde -que
cobra un 80% de la dedicació- i la
nova tinent d’alcalde nomenada
aquest any, Glòria Pàmies.
IpS, per la seva banda, va reclamar un any més que es facin uns
pressupostos participatius, però
Casellas va respondre que, amb
l’actual escassetat de diners, això
només generaria «frustració» entre els veïns. Tanmateix, el portaveu d’IpS, Ferran Burch, va considerar que amb pocs diners es podrien fer moltes més coses de les
que durà a terme l’equip de govern.
Finalment, la regidora de Plataforma, Maria Osuna, va criticar
la despesa destinada a la Fira del
Cistell i l’increment previst de recaptació per multes de tràﬁc.

Sarrià tindrà menys diners per al
2014 però mantindrà els serveis
 Acció Social, educació,

MARC MARTÍ

seguretat ciutadana i
desenvolupament local
seran els principals eixos
SARRIÀ DE TER | L.F.G.

L’Ajuntament de Sarrià de Ter ha
aprovat aquesta setmana el pressupost per al 2014, que serà de
3.58.110 euros, xifra que suposa un
descens del 2,8% respecte el d’aquest 2013. L’equip de govern, en
mans d’ERC, atribueix aquesta
disminució dels ingressos prevista a la caiguda dels ingressos propis, però també a la davallada de
transferències d’altres administracions. El pressupost es va aprovar amb el vot a favor d’ERC, que
té majoria absoluta, i l’abstenció de
PSC i CiU, a l’oposició.
Per tal de fer front aquesta davallada de recursos, l’equip de govern explica que ha hagut d’ajustar la despesa, sobretot l’ordinària.
L’objectiu és anar ajustant tots els
capítols «per tal de garantir els
mateixos serveis amb menys recursos». Per fer-ho, hi haurà certes
partides que aniran a la baixa -com
ara la renegociació de contractes
de neteja i manteniment i consum
elèctric, òrgans de govern i administració, festes o telefonia- menter que en canvi es mantindran tots

L’alcalde de Sarrià, Roger Torrent.

els serveis municipals amb les
mateixes condicions amb què
s’han prestat ﬁns ara.
Un dels eixos principals, doncs,
serà l’acció social, ja que l’Ajuntament es compromet a assegurar
l’atenció social a totes aquelles
persones que ho necessitin. Per
això, s’incremeten les partides relacionades amb serveis socials i
gent gran: en concret, s’hi destinaran uns 17.000 euros més que en
el passat. A més, també s’ha constituït per primera vegada una partida especíﬁca de Salut.
Un altre àmbit on l’Ajuntament

vol prestar especial atenció és l’educació, que s’emportarà gairebé
un 15% de la despesa. També es vol
reforçar la seguretat ciutadana,
amb l’objectiu de mantenir el nivell de seguretat i cohesió del municipi. Per això, rebrà el 6,44%
dels diners disponibles.
Una altra prioritat municipal
serà el deenvolupament local, per
tal de buscar fórmules per cercar
inversions al municipi que creïn riquesa i ocupació i l’ajuda per buscar feina. En aquest sentit, l’any
passat es va pressupostar el Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic, que ja es va elaborar, i enguany es destinarà un 2,61% del
pressupost a generar eines per
implantar aquest estudi.
Finalment, el darrer gran eix a
Sarrià serà la millora de la gestió de
serveis bàsics, i molt especialment la neteja, la recollida d’escombraries i la jardineria. L’objectiu és que durant el 2014 es redeﬁneixi la gestió de l’enllumenat,
el manteniment elèctric i la neteja d’equipaments.
Pressupost de «contingència»
Segons l’alcalde de Sarrià, Roger
Torrent (ERC), es tracta d’uns
pressupostos «de contingència»
en què cal fer «molts esforços»
per tal de mantenir el nivell dels
serveis assolit en els últims anys.

