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EL PUNT AVUI
DIJOUS, 19 DE DESEMBRE DEL 2013

Els comptes públics

El Consell del Gironès puja
un 3,35% la inversió social
a Es multiplica l’import dedicat a ajuts d’urgència, que passarà de 2.000 euros
a 18.250 a Ensenyament és l’àrea amb més pressupost: 6.123.378,42 euros
Jordi Nadal
GIRONA

El Consell Comarcal del
Gironès va aprovar ahir el
pressupost del 2014, que
contempla un increment
del 3,35% en l’àrea d’Acció
Social respecte a l’any anterior. Pujarà, en concret,
1.275.751,26 euros. Una
de les partides que creixen
més dins l’acció social són
els ajuts d’urgència. Es
passarà dels 2.000 euros a
18.250 euros. Aquest augment es va considerar positiu per part de tots els
grups representats al Consell, tot i que alguns van
afegir que caldrà augmentar-lo més encara en el futur.
L’àrea del pressupost
amb un import més important continua essent
Ensenyament, que decreix un 0,38% i puja
6.123.378,42 euros. Segons el govern del Consell,
en mans de CiU, s’han
ajustat les despeses en
transport i gestió, però
s’incrementa la dotació
per a beques de menjador.

Les Bernardes de Salt celebren 30 anys. El Consell Comarcal vol celebrar-ho ■
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milions d’euros puja el pressupost pel 2014. Es va aprovar amb el vot favorable de
CiU i ERC i l’abstenció d’ICV, la
CUP, el PSC i el PP.

Preveuen, a més, que durant l’exercici les partides
d’Ensenyament tinguin

“canvis importants [...], ja
que des del Departament
d’Ensenyament
s’han
compromès a millorar les
dotacions inicials”. Pel
que fa a la promoció econòmica, creix un 25%
(160.165,44 euros). Des
dels òrgans de govern, es
detalla que l’àrea està “totalment condicionada” al
funcionament del Servei
d’Ocupació de Catalunya
(SOC). El president del
Consell, Jaume Busquets,
va lamentar que a hores

d’ara encara no se sàpiga
si alguns dels programes
que s’han demanat (en
concret els d’emprenedoria i formació de joves)
s’aprovaran. El pressupost, en el seu conjunt, ascendeix a 15.405.817,32
euros, un 0,62% menys
que el 2013. D’altra banda,
el Consell del Gironès prepara accions per celebrar
el 30è aniversari de la Casa de Cultura Les Bernardes, i el desè aniversari
d’Emergent. ■

A la Garrotxa,
es tornen a
abaixar el sou
acorda un descens del
6%, superior al del
4% de l’any passat

Jordi Casas
OLOT

Els consellers comarcals
de la Garrotxa s’han abaixat per segona vegada les
retribucions, tal com recull el pressupost del
2014 de l’ens. En aquesta
ocasió, ha estat un 6%,
que s’afegeix al 4% de
l’any passat. Per tant, acumulen una disminució de
gairebé el 10% en les seves

retribucions, totes per indemnitzacions. Ja a principis de l’actual mandat,
el Consell va suprimir
l’única dedicació exclusiva que hi havia, la del vicepresident primer, i va eliminar també una de les
tres vicepresidències de
l’ens.
El pressupost del 2014,
aprovat amb els vots favorables de CiU, al govern, i
l’abstenció del PSC i ERC,
a l’oposició, és de 15,1 milions d’euros, un 19% superior al del 2013 per les
previsions de millora en la
recollida selectiva i per les
inversions en el dipòsit

Un moment de la sessió plenària en què es va acordar la
rebaixa de les indemnitzacions dels consellers ■ J.C.

comarcal controlat de residus.
El 57% d’aquest pressupost és per a l’àrea de
Medi Ambient (8.581.044
euros). Inclou el cost de la
recollida d’escombraries i
el posterior tractament
dels residus, la gestió de
l’aigua de la comarca i el
servei de recollida i custòdia d’animals de compa-

nyia, entre altres serveis.
Un altre dels àmbits
més importants del pressupost del Consell Comarcal de la Garrotxa pel
2014 és per a l’àrea de Joventut
i
Educació
(3.472.979 euros). Entre
altres aspectes, inclou la
gestió del transport i dels
diversos menjadors escolars de la comarca. ■
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