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Teià es veu obligat a buscar
préstecs per invertir i a impulsar
un pla de viabilitat econòmica
El pressupost pel 2008 també va obtenir el suport de TxT, i el PSC s’hi va abstenir
LLUÍS ARCAL / Teià

L’inversió pel 2008 a Teià estarà
marcada per les subvencions i pels
préstecs. El govern, format per ERC
i CiU, va presentar el pressupost per
●

El pressupost pel 2008 de
Teià està marcat per la
«prudència i l’austeritat».
Amb aquestes paraules el
va definir el regidor d’Hisenda, Agustí Barbolla
(ERC), els comptes municipals. I és que aquest any
l’Ajuntament no disposa
de recursos propis per fer
les inversions, que pugen
a 1,4 milions. El govern té
previst aconseguir aquest
líquid mitjançant subvencions –un 58% del total– a
través de préstecs –un
31%– i mitjançant el
PUOSC que atorga el Departament de Governació,
un 11% del total. Per corregir aquesta línia, el consistori es veurà obligat a
impulsar un pla de viabilitat econòmica per controlar la despesa en els pròxims tres anys.
Dels recursos econòmics destinats a les inversions, més de 700.000 euros seran per a la construcció del primer Centre
d’Acollida
Turística
(CAT) de Catalunya, que
s’emplaçarà al costat del
jaciment vitivinícola de la
Cella Vinària. Més de
200.000 euros serviran
per dotar de mobiliari la
nova biblioteca pública
de Can Llaurador. A més,
70.000 euros es destinaran a millores de la via pública, com ara la renovació de l’enllumenat de la
urbanització de Vallbellida. També es crearà la no-

aquest exercici, que no inclou cap inversió des dels recursos propis de
l’Ajuntament. A causa d’això, el
consistori es veurà obligat a impulsar un pla de viabilitat econòmica

per poder contenir la despesa en els
pròxims tres anys. Tot i això, el principal partit de l’oposició, Tots per
Teià (TxT), va donar el sí als comptes, i el PSC s’hi va abstenir.

3
Cedeixen al consistori de Mataró els arxius
personals de la família Tuñí i Llauder
La família Tuñí i Llauder va cedir ahir a
l’Ajuntament el fons dels seus arxius patrimonials i
familiars. Aquest fons posa de manifest la influència que tenia aquesta família a la demarcació de
Barcelona amb nombroses propietats al Maresme i
a la demarcació de Lleida. Entre els arxius destaquen els litigis per les mines d’aigua de Mataró i
Argentona, els establiments de terres i altres documents que testimonien la vinculació d’un dels
membres d’aquesta família com a cap visible de les
tropes carlistes i com a propietari de l’editorial La
Hormiga de Oro de Barcelona, entre d’altres documents dels segles XVIII i XIX. / EL PUNT

● Mataró.

Arenys de Munt vol que els avis i els
discapacitats pugin gratis al bus
L’Ajuntament d’Arenys de Munt
estudia la possibilitat de crear una targeta identificativa que permeti als veïns majors de 65 anys i a
les persones discapacitades viatjar gratis en el bus
urbà. La regidoria de Benestar Social ja ha plantejat
a la resta del govern municipal la necessitat de posar en marxa la iniciativa. De moment, es farà un
estudi per saber quin és el nombre de persones
d’aquests col·lectius que fan servir el bus, tant en
dies laborals com en festius. Properament es faran
enquestes entre els usuaris. / EL PUNT

● Arenys de Munt.

L’Alt Maresme convoca una jornada
per tractar de l’ablació infantil
Les àrees de benestar social dels ajuntaments de Calella, Pineda, Malgrat de Mar, Palafolls, Santa Susanna i Tordera, amb el suport dels
Mossos d’Esquadra, organitzen una jornada de
sensibilització, coincidint amb el Dia Mundial de la
Tolerància Zero a la Mutilació Genital Femenina,
que se celebrarà el dia 9 de febrer a les quatre de la
tarda. La trobada, prevista a la fàbrica Llobet-Guri,
està oberta a tota la població però en especial als
col·lectius africans de l’Alt Maresme. Els professionals que hi assisteixen tractaran de les maneres
de prevenir la mutilació genital de les dones, la mediació cultural i el paper que hi tenen els serveis sanitaris i els serveis socials. L’acte té el suport de la
Creu Roja, la Diputació i la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat. / EL PUNT

● Calella.

El Centre d’Acollida Turística, a la Cella Vinària, serà la principal inversió a Teià. / EL PUNT

va regidoria d’atenció a
les persones, a càrrec de
CiU. Barbolla va supeditar a l’aprovació del nou
pla urbanístic l’obtenció
de més ingressos de
l’Ajuntament, ja que el
document «permetrà actualitzar el tipus de l’impost sobre béns i immobles (IBI), que ara per ara
és molt baix».
Pel que fa al pla de viabilitat econòmica, Barbolla es va mostrar convençut que «serà una eina per
poder controlar de manera eficaç la despesa de
l’Ajuntament».

La resposta de l’oposició
Tot i l’estat del pressupost teianenc per aquest
any, els comptes no van registrar cap vot negatiu
d’entre els grups de l’oposició. A més, el principal
partit, Tots per Teià (TxT), va votar favorablement
els comptes municipals. El regidor independent,
Marino Alonso, va augurar «un any difícil» i va
oferir la col·laboració de la seva formació al govern
en matèria econòmica a més de destacar la necessitat «d’analitzar dia a dia l’economia local». Per la
seva banda, la portaveu del PSC, María Ángeles
Montoya, va defensar l’abstenció del seu grup
dient que «els comptes no acaben de complir les
condicions òptimes». La socialista va criticar el fet
que no es puguin fer inversions directes i va instar
el govern a «no incrementar tant la plantilla municipal i mirar d’optimitzar els recursos».
●

Palafolls participa en un intercanvi
europeu de joves
● Palafolls. El Punt Juvenil de Palafolls ha convocat
totes les persones d’entre 18 i 25 anys que parlin anglès i que estiguin interessades en temes de drets
humans a participar en un intercanvi europeu que
se celebrarà a l’estiu a Polònia. La Unió Europea
subvenciona un 70% de les despeses de l’activitat,
que es farà el juliol. / EL PUNT

Vilassar de Dalt encara no ha reunit la
comissió per decidir el canvi de nom
LL. ARCAL / Vilassar de Dalt
● La comissió especial

que anirà a consultar a la
Generalitat si és viable que
Vilassar de Dalt es pugui
dir Vilassar encara no s’ha
reunit, quatre mesos després que el ple n’acordés la
creació. En aquell moment, va ser el regidor republicà del govern, Xavier
Yelo, el que es va oferir
per fer de mediador perquè
aquest organisme es po-

gués reunir amb el conseller de Governació, el també republicà Joan Puigcercós. Precisament, el mateix Yelo va instar els
grups polítics a mantenir
la primera reunió «d’aquí
a un mes». Yelo es va mostrar partidari d’usar el determinatiu entre els dos
Vilassar, si bé va reconèixer que «si a algú pertany
el mot Vilassar és a Vilassar de Dalt». El regidor es

va escudar en «la redacció
del pressupost», entre altres qüestions, per no haver reunit abans la comissió. El portaveu d’Opció
per Vilassar, Benet Oliva,
va parlar en la mateixa línia que Yelo, però va definir de «passejada del govern» (GEVD, CiU, PSC i
ERC) el fet de no convocar
la comissió. El regidor de
la Corporació Electoral
Vilassarenca, Joan Alfons

Cusidó, va reiterar que
«aquesta demanda l’ha de
tramitar l’Ajuntament i
que la gent del poble decideixi». Per la seva banda,
el regidor del PP, David
Mejía, també va apostar
perquè «com a mínim s’usi el determinatiu». El regidor no adscrit, Francesc
Andreu, va reiterar que «si
hi ha d’haver un Vilassar,
aquest ha de ser Vilassar
de Dalt».

왘 Els treballadors de la grua protesten. Mitja
dotzena de treballadors de l’antiga concessionària
de la grua municipal de Mataró es van manifestar
ahir durant dues hores davant l’ajuntament. Els
afectats pel canvi de concessió demanen poder
mantenir els seus llocs de treball. / LL.A.

