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POLÍTICA I SOCIETAT NOU9EL 7

Llars d’infants de 
Granollers, contra 
l’anunciada obertura 
d’una escola encara 
sense llicència

Granollers

EL 9 NOU

L’anunciada obertura de 
la llar d’infants Els Barru-
fets al carrer Espanya, de 
Granollers, quan encara 
no disposa de llicència del 
Departament d’Ensenya-
ment, ha posat en peu de 
guerra les llars d’infants 
privades de la ciutat que han 
dirigit una instància a l’Ajun-
tament en què demanen que 
prenguin mesures per fer 
complir la normativa vigent.

Les escoles El Petit Prín-
cep, Els Rossinyols, Patufet, 
Pinotxo, El Món Màgic, 
L’Alzina i Mare de Déu de 
Fàtima, alerten que els res-
ponsables del nou centre 
fan servir el mateix nom que 
l’escola que va funcionar 
en el mateix local fins fa un 
parell d’anys sense aclarir 
que no tenen res a veure amb 
els anteriors responsables i 
que anuncien preinscripci-
ons quan no en poden fer. 
Asseguren que no podrien 
ni publicitar-se com a escola 
bressol i alerten que el local 
no està adequat a la normati-
va vigent en matèria de pre-
venció d’incendis. Les esco-
les privades han denunciat el 
fet a la Generalitat.

Les responsables de la 
nova escola han negat, però, 
que hagin fet cap preinscrip-
ció; asseguren que estan a 
punt d’obtenir les llicènci-
es d’obres per reformar el 
local i que tenen en tràmit 
la llicència a la Generalitat. 
La regidora d’Ensenyament, 
Pietat Sanjuán, diu que Ense-
nyament està tramitant la lli-
cència d’escola bressol i que 
només intervindria si l’escola 
decidís obrir sense tenir 
abans tots els permisos.

L’alcalde Martí Pujol va registrar la documentació a Barcelona amb quatre alcaldes més

Llinars ingressa els primers 82.000 
euros de l’IRPF a l’Agència Catalana
Barcelona / Llinars

Ferran Polo

L’Ajuntament de Llinars 
pagarà des d’aquest trimes-
tre l’impost de la renda sobre 
les persones físiques (IRPF) 
a l’Agència Tributària Cata-
lana (ATC). Aquest dijous 
l’alcalde Martí Pujol (ERC) 
va entregar personalment 
la documentació a les ofi-
cines del carrer Fontanella, 
a Barcelona, conjuntament 
amb els alcaldes o repre-
sentants dels ajuntaments 
d’Arenys de Munt, Premià de 
Dalt i Alella, al Maresme; i 
Gallifa, al Vallès Occidental. 
En el mateix moment, sis 
ajuntaments feien el mateix 
tràmit a les oficines de l’ATC 
a Girona (Campdevànol, 
Ripoll, Sant Jaume de 
Llierca, Sant Julià de Llor 
i Bonmatí i Viladamat) i 
Tarragona (Marçà).

Llinars va ingressar diven-
dres passat 81.998,07 euros a 
l’Agència Tributària Catala-
na corresponents a l’IRPF del 
primer trimestre d’aquest 
any. A banda, uns 1.400 euros 
més de l’IRPF d’un lloguer 
d’aquest mateix període. 
En els propers trimestres, 
està previst que també hi 
ingressin l’IVA. “És un acte 
ben normal”, explicava Pujol 
després de fer el tràmit a 
l’Agència Tributària Catala-
na. “Simplement, hem triat a 
quin mostrador volem anar”, 
afegia el regidor d’Hisenda, 
Josep Aixandri.

L’alcalde Pujol és consci-
ent que es tracta d’un acte 
simbòlic tot i que “posa molt 
nerviós l’Estat” perquè es 
deixa d’ingressar els diners 
directament. “Al final, acabes 
pagant igual”, admet. Per 
això, creu que seria interes-

R
A

M
O

N
 F

ER
R

A
N

D
IS

Martí Pujol, alcalde de Llinars, aquest dijous al migdia a l’Agència Tributària de Catalunya

sant que hi hagués cada cop 
més ajuntaments que fessin 
aquest pas i que també s’hi 
afegís la Generalitat. “En 
un moment o altre, aquests 

actes simbòlics s’hauran de 
convertir en actes de rebel-
lió. Fer una truita sense 
trencar cap ou és impossible. 
Algun dia haurem de trencar 

algun ou. Ja mirarem que 
siguin els menys possibles”. 

Llinars no ha fet cap acord 
per decidir ingressar els seus 
impostos a l’Agència Tribu-
tària Catalana. “És un acte 
administratiu”, defensava 
Pujol, que destaca que s’ha 
fet el pas després d’assegu-
rar-se que no pot tenir con-
seqüències per als polítics i 
personal. Han comptat amb 
la complicitat de secretaria i 
intervenció tot i que aquests 
han fet informes desfavora-
bles del pagament a l’ATC. 

“Estem molt satisfets per-
què cada vegada som més 
les persones que paguem 
els impostos directament a 
Catalunya i hem demostrat 
que es pot fer”, va dir Carme 
Teixidó, portaveu de la pla-
taforma Catalunya diu prou, 
que promou la insubmissió 
fiscal i va muntar l’acte.

L’AMPA de l’institut Vall del 
Tenes també paga a Catalunya
F.P.

L’AMPA de l’institut Vall del Tenes, de Santa Eulàlia, també 
va ingressar aquest dijous uns 160 euros d’IRPF a l’Agència 
Tributària Catalana. Són els diners corresponent a la contrac-
tació d’una persona per a uns cursos d’anglès. “Vaig propo-
sar-ho a la junta i els va semblar bé”, va explicar a EL 9 NOU, 
Carles Barcons, de Bigues i Riells, a la sortida de les oficines 
situades al carrer Fontanella, al centre de Barcelona. Aquest ja 
és el quart trimestre que Barcons ingressa els tributs del seu 
negoci –l’hotel Molí de la Torre, a Bigues– a l’Agència Tribu-
tària Catalana. Hi porta l’IRPF, l’IVA i els impostos sobre el 
patrimoni immobiliari. També hi va ser Josep Maria Boixareu, 
de Llerona, i Josep Sarsanedas, regidor d’ERC a Tagamanent, 
que han explicat que pagaran els impostos a títol personal a 
l’organisme recaptador de la Generalitat i no al de l’Estat.


