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L'ACTUALITAT DEL BAIX MONTSENY, Divendres, 15 de gener de 2010

SANT CELONI

L'Ajuntament demana pròrroga per acabar
les obres del Centre de Formació al Sax Sala
Els treballs, subvencionats pel Fons Estatal d'Inversió Local, es preveu que concloguin a finals de mes
REDACCIÓ. Sant Celoni

L'Ajuntament de Sant Celoni
ha demanat a l'Estat que es
prorrogui el termini per finalitzar les obres del Centre de
Formació Baix Montseny, als
terrenys de l'antic Sax Sala,
finançades pel Fons Estatal
d'Inversió Local (FEIL) de
2009. Aquests establien que
els treballs finançats concloguessin abans del 31 de
desembre de 2009, una data
que no ha estat possible d'acomplir en la construcció
d'aquest equipament de gran
envergadura.
Diversos municipis de la
comarca s'han acollit a la possibilitat de prorrogar el final
de les obres per concloure els
treballs subvencionats a través
del FEIL, degut als retards
que s'han produït en alguns
dels projectes.

L'empresa adjudicatària continua treballant en la construcció del Centre de Formació (L’AdBM)

Segons l'alcalde de Sant
Celoni, Francesc Deulofeu,
les obres del nou Centre estan
molt avançades i es preveu
que finalitzin a finals d'aquest
mes de gener. Quan s'acabi
amb
l'estructura
caldrà
moblar-ne l'interior amb la
intenció de posar-lo en funcionament, diu Deulofeu, per
al proper curs.
El nou edifici comptarà amb
una superfícies de 2.000
metres quadrats i acollirà els
serveis municipals de formació i ocupació, a més d'un
espai de desenvolupament
econòmic, formació ocupacional vinculada amb les empreses i formació professional
lligada amb el Departament
d'Educació i l'IES Baix
Montseny. El nou equipament
s'ha estructurat en 4 plantes,
una de soterrada, i ocupa tota
la façana del carrer Vallès
entre
els
carrers
de
Palautordera, Montserrat i la
plaça Baix Montseny.
Les obres estan essent executades per l'empresa Teyco SL
a la que es van adjudicat per
un import de 1.900.824,73
euros (IVA no inclòs).

La Fundació Acció Baix Montseny i l'Hospital
se sumen al projecte Ethos de l'Ajuntament
REDACCIÓ. Sant Celoni

L'Ajuntament de Sant Celoni
ha signat dilluns amb la
Fundació Acció Baix Montseny i l'Hospital el conveni de
col·laboració amb el projecte
Ethos que promou la realització de serveis comunitaris
com a mesures alternatives a
la sanció entre els alumnes
d'ESO amb dificultats de con-
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vivència als centres. En una
primera fase, el projecte Ethos
que promouen l'IES i l'Ajuntament, es va implantar a
diferents serveis municipals i
ara s'amplia a la Fundació i
l'Hospital.
El projecte neix de la necessitat d'arbitrar solucions alternatives a les expulsions a casa
d'aquell alumnat que incom-

pleix
reiteradament
les
normes bàsiques de convivència en el centre educatiu.
L'alumne realitza durant un
temps determinat -tenint en
compte les característiques
dels menors i l'acte comès- i
sense absentisme, una sèrie de
tasques comunitàries de caire
social en substitució de l'expulsió a casa

Una imatge de la signatura de l'acord (L’AdBM)

RAMON SEGARRA, Ex-regidor ponent d'Habitatge i Infrastructures d'ERC a Sant Celoni

Si us plau Sr. Alcalde, diguem les coses pel seu nom!
Al
proppassat
número
de
l'Actualitat (8 de gener), el Sr.
Alcalde es lamentava que l'Estat i la
Generalitat havien tombat esmenes
del pressupost general de l'estat per
aconseguir construir l'hospital, les
escoles, el nou IES Baix Montseny i
la rotonda dels bombers a Sant
Celoni, donant les culpes al PSOE
i el tripartit català (PSC-ERC-ICV).
Totes aquestes obres havien de ser
aprovades pel Parlament de
Catalunya en el pressupost del 2010
si el govern de la Generalitat les
hagués inclòs en el pressupost presentat, per això voler introduir
esmenes en els pressupostos sense
haver fet abans el treball que pertoca de presentar els projectes ben pla-

nificats a les diferents conselleries i
arribar a compromisos, és pràcticament impossible. Per fer-ho així,
s'hauria de tenir la paella pel mànec
per fer aprovar els pressupostos en
seu parlamentària, cosa que actualment CiU no pot fer. (Per cert, com
tenim el pressupost de l'Ajuntament?
Esperem que no ens passi com el de
l'any passat que no em vam tenir,
perquè ja es veu, si no es té la
paella pel mànec, passa el que
passa).
Una altra cosa que diu el Sr. Alcalde
és que CiU ha aconseguit de l'Estat
400.000€ més per la reforma de Can
Ramis. Davant d'aquesta realitat us
volem felicitar, però segur que en

aquest cas CiU tenia la paella pel
mànec davant del PSOE. Ara bé, no
diu tota la veritat quan afirma que
aquests 400.000 € sumats als
500.000 € anteriors, és la partida
pressupostaria més gran mai aconseguida per Sant Celoni i la Batllòria
provinent de l'Estat. Li recordo que
l'any 2006 en els pressupostos de
l'Estat i havia una partida de més de
4 milions €, per fer el túnel del carrer Roger de Flor i dos passos
soterrats (en fase de realització), així
com el túnel de Ponent (Dr. Trueta,
en fase de construcció). Si es van
aconseguir va ser perquè en els pressupostos de la Generalitat de l'any
2006 i gràcies que Esquerra era al
govern, es va aprovar una partida de

vora de 2 milions € més per poder
tenir tot els diners suficients per
poder fer les obres. Així, malgrat
totes les traves, aviat seran una realitat i un benefici per a tota la ciutadania celonina.
Per tant si us plau Sr. Alcalde, diguem les coses pel seu nom...Ara fins
els pressupostos del 2011 no tindrem cap més oportunitat, i per
aquesta raó volem insistir en què no
la torni a perdre i treballi amb les
diferents conselleries perquè l'hospital i la resta de projectes, els incloguin al pressupost del 2011 i siguin
una realitat el 2015.
Bon any a tothom!

