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DIARI INDEPENDENT, CATALÀ, COMARCAL I DEMOCRÀTIC

Una auditoria confirma que falten
58.000 euros públics del Masnou
왘 L’informe, d’una empresa
externa, revela la desaparició
dels diners de l’Ajuntament

왘 El cas va acabar amb el
cessament de l’interventor
per part de l’alcalde

왘 El consistori ho relaciona
amb la tresorera que es va
endur 278.000 euros el 2004
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Reclamen 13,1 milions
d’IBI de les autopistes
del Maresme i el Vallès

El «decretazo» de la
reforma laboral que va
provocar la vaga era
inconstitucional
ECONOMIA 30

Una sentència del Tribunal Superior
manté que l’Estat els ha d’assumir

El PP exigeix que TV3
deixi de dir «País
Valencià» per
mantenir l’emissió

● Una sentència del Tribunal Superior de Justícia
de Madrid creu que l’Estat
ha de pagar la bonificació
del 95% de l’IBI que té la
concessionària de les auto-

COMUNICACIÓ 52

PAÏSOS CATALANS 5

El govern contractarà
10.000 persones
durant aquest any

Detenen dos joves
portuguesos acusats
d’una violació a Lloret
PUNT DIVERS 29

L’executiu aprova un pressupost de
32.218 milions d’euros per al 2007

Les famílies sabran
per SMS l’escola
dels seus fills

El govern de la Generalitat va aprovar ahir el projecte de pressupost per al
2007. Hi destaca l’aposta
per la política social, que
●

SOCIETAT 16

Davant d’una nova
amenaça de sequera, les
fàbriques han reduït un
20% el consum d’aigua i
cada cop s’inverteix més en
sistemes de reg.

El Club del Subscriptor
PLANA 25

s’emporta un 54% de la
despesa i es tradueix, per
exemple, en la previsió
d’augmentar la seva plantilla en 9.900 treballadors.
POLÍTICA 19

El consum de l’aigua.

PUBLICITAT

.

117597/657796V

Barça-Dépor
per mostrar
que la lliga
ja té amo

pistes C-32 i AP-7, Acesa.
Considera que els ajuntaments pateixen la pèrdua
d’un impost local que del
1996 al 2006 acumula
13,1 milions.

Tordera obre la Fira del Ram. La inauguració del pont
de Ferro va obrir ahir la trentena Fira del Ram de Tordera. Centenars de persones van voler ser presents en la recuperació d’un símbol del poble. / Q. PUIG
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