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El Consell Comarcal del Tarragonès presenta
un pressupost de prop de 14 milions d’euros
El cost dels càrrecs polítics s’ha reduït un 41% en els darrers dos anys

E

l Consell Comarcal del
Tarragonès va aprovar
en plenari els pressupostos per l’any 2013, per un
import de 13.702.750€, per
àmplia majoria, amb els vots
favorables de CiU, PP i PSC,
i l’abstenció d’ERC i ICV.
Aquesta xifra és un 27% inferior a la de 2012.
Durant la presentació dels
pressupostos, el president del
Consell Comarcal del Tarragonès, Frederic Adan, va destacar
que aquests són uns pressupostos austers i realistes, ajustats a la situació econòmica
actual.
Les reduccions, en relació als
dos últims anys, ha estat dràs-

Medi ambient
Ensenyament
Serveis Socials
Urbanisme
Promoció econòmica
Cultura
Joventut
Recursos econòmics i financers
Desenvolupament programa informàtic
Serveis Generals

4.953.942
3.454.753
2.555.833
836.648
295.658
63.520
84.892
67.802
65.074
1.324.594

36,15%
25,21%
18,65%
6,11%
2,16%
0,46%
0,62%
0,55%
0,47%
9,67%

Distribució de les partides incloses en els pressupostos de 2014 del Consell
Comarcal del Tarragonès.

tiques en quant al cost dels
càrrecs polítics, que s’ha reduït un 41%. A par de rebaixar
la remuneració dels representants públics, s’han eliminat
tots els càrrecs de confiança,

mantenint exclusivament per
designació directa aquells que
resulten imprescindibles per a
la gestió o de cobertura legal
obligatòria.
S’han prioritzat i reforçat les

àrees de Benestar Social i Ensenyament, com les principals
que donen atenció directa a
les persones, les quals s’enduen un 43,86% del pressupost.
Així, l’àrea d’ensenyament,
passa de tenir un 23% a un
25,21%, que es destina principalment per oferir un excellent servei de transport escolar
ordinari i adaptat per a persones amb discapacitats, per a la
gestió dels menjadors escolars,
les beques menjador, la introducció de productes ecològics,
pel reforç en l’ensenyament
de persones adultes, etc.
L’àrea de Serveis Socials passa de disposar d’un 15% a un
18,65% del pressupost. La seva
prioritat es concreta en la pre-

venció de situacions de risc,
en la compensació de dèficits
de suport social i econòmic
i centrant esforços decididament en polítiques d’infància
i família i treball en els collectius més vulnerables.
D’altra banda s’han reduït al
màxim, dins els marges possibles, les despeses de manteniment i funcionament de la
casa, així com algunes pròpies
dels serveis informàtics.
a posada en funcionament
d’un nou servidor ha permès
una reducció d’un 14, 3% en
aquest àmbit. Tot i així s’està
treballant en el desenvolupament d’un programa informàtic especial per tal de facilitar
la tasca dels serveis socials.

EXPERIMENTACIÓ

Demanen el tancament de la granja de micos
de Camarles (Baix Ebre)
El Proyecto Gran Simio (PGS) ha
elaborat i lliurat a tots els representants dels partits al Congrés
un informe en el qual sol·licita
el tancament de la granja de primats de Camarles (Baix Ebre),
Centre de Recherches Primatologiques Ltd., promotora d’aquest
granja, era una empresa, radicada
en Illes Maurici, integrada a Ciel

Group, també d’Illes Maurici.
El PGS considera que el centre
proveeix als laboratoris de la
zona de simis per a l’experimentació biomèdica, “un sistema per
provar medicaments que està
antiquat i obsolet”, ja que segons
l’associació existeixen mètodes
“més segurs, econòmics i barats”,
com el cultiu de cèl·lules i teixits

humans en laboratori. Sol·liciten
“el tancament immediat del ja
denominat “Guantánamo dels
simis””.
L’organització anima a les autoritats competents a inspeccionar la
granja de primats de Camarles, a
fi de comprovar l’estat dels animals allí tancats. “Es té coneixement que entre els exemplars

captius hi ha molts malalts d’herpes i sarna; malalties molt contagioses que podrien acabar amb
tots ells», assenyalen des de PGS.
La Fundació Altarriba, des de
1999, va plantar batalla a aquest
projecte per dues vies: d’una banda donant suport a l’acció ciutadana que demanava la desaparició de la granja, i per un altre

davant els Tribunals de Justícia,
presentant un recurs ContenciósAdministratiu per impedir la seva
activitat. La Fundació Altarriba,
en tenir coneixement a l’octubre
de 2003 que l’empresa Centre de
Recherches Primatologiques Ltd.
havia sol·licitat la importació de
300 macacos, va intentar impedir-ho sense èxit.
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