
CAP DE 
DEPARTAMENT

EMPRESA DE COMUNICACIÓ
NECESSITA INCORPORAR UNA PERSONA 

PER DIRIGIR UN DEPARTAMENT COMERCIAL.
ES PENSA EN UN PROFESSIONAL AMB EXPERIÈNCIA, 

QUE ACREDITI DOTS PER DIRIGIR EQUIPS.

Es valorarà:

- Nivell de formació.

- Experiència comercial.

- Capacitat de comandament d’equips.

- Coneixement dels mitjans audiovisuals i de les 

tecnologies de la informació i la comunicació.

- Bon nivell de català, parlat i escrit.

S’ofereix:

- Contracte laboral a jornada completa.

- Sou fix + incentius sobre els objectius marcats.

- Treball en equip en una empresa multimèdia.

- Formació a càrrec de l’empresa.

Els interessats/ades podeu enviar CV, el màxim de detallat 

possible, a l’adreça següent:

EL 9 NOU, plaça de la Catedral, núm. 2 - 08500 Vic, indicant la 

referència 99-033.

Dilluns, 22 de juliol de 2013
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Segons l’alcalde, els agents no tenen raó perquè hi ha un acord firmat

Dos policies reclamen hores extres 
a l’Ajuntament de Palautordera
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Dos cotxes de la Policia Local davant de les dependències de Santa Maria de Palautordera

Santa M. de Palautordera

Laia Coll

Dos agents de la Policia 
Local de Santa Maria de 
Palautordera han interposat 
un contenciós administratiu 
contra l’Ajuntament perquè 
reclamen que se’ls paguin 
unes hores que consideren 
extres i que corresponen en 
el període que van fer un 
curs formatiu, durant l’ante-
rior legislatura. 

Els dos agents, un dels 
quals ja no és a Palautordera,  
volen que se’ls retribueixin 
les 24 hores extres que cada 
mes van treballar durant el 
període que van seguir el 
curs per passar de ser inte-
rins a agents de la Policia 
Local a l’Escola de Policia 
de Catalunya, a Mollet del 
Vallès, segons ha explicat 
l’alcalde de la població, Jordi 
Xena (CiU). Els demandants 
no han volgut fer cap decla-
ració ni explicar els fets fins 
que no hagi acabat el procés 
judicial. 

Segons Xena, els dos poli-
cies locals, que podrien ser 
tres perquè s’espera que un 
altre agent també presenti 
el contenciós, “no tenen 
raó perquè es va firmar un 
acord”. L’alcalde, que remar-
ca que els fets van succeir 
durant l’anterior legislatura 
quan ell no era alcalde, ha 
explicat que es va pactar 

amb els interins que seguien 
el curs diversos compromi-
sos: que se’ls pagaria una 
retribució com als seus 
companys, tot i ser interins, 
i que se’ls abonarien les die-
tes i desplaçaments per fer 
el curs a canvi de treballar 
un cap de setmana més de 
les hores que els pertocava 
en aquell moment. Aquestes 
24 hores extres per cada mes 
s’excedirien del conveni de 
policies que regula que s’han 

de fer 1.720 hores anuals i 
són les hores que els policies 
reclamen que se’ls aboni, 
segons ha assegurat l’alcalde 
Xena. 

“Tenen el dret de la defen-
sa legítima dels seus interes-
sos, però crec que no tenen 
raó. I menys moralment. No 
vaig fer jo l’acord, però les 
condicions eren les adequa-
des i n’eren coneixedors. Els 
ajuntaments no tenen l’obli-
gació de pagar les dietes 

i desplaçaments, tot i que 
molts ho fan”, defensa Xena. 
Per aquests motius, l’alcalde 
va decidir no respondre un 
escrit que van presentar els 
policies i que segons algu-
nes fonts pot haver estat 
el desencadenant perquè 
presentessin el contenciós. 
Xena també ha destacat que 
la relació amb aquests dos 
policies i amb la resta del 
cos és molt bona, malgrat 
aquest afer. 

Mor un home de 93 anys de 
nacionalitat francesa atropellat 
en una àrea de descans de 
l’AP-7 a Vallgorguina
És el sisè mort en accident aquest any

Vallgorguina

EL 9 NOU

Un home de nacionalitat 
francesa de 93 anys va morir 
la matinada de divendres en 
ser atropellat per un vehicle 
prop d’una àrea de descans 
de l’autopista AP-7 al terme 
municipal de Vallgorguina.

Segons fonts del Servei 
Català de Trànsit, l’accident 
es va produir a l’alçada del 
quilòmetre 113 de l’auto-
pista en sentit Barcelona. 
Per raons que encara es 
desconeixen, un turisme ha 
atropellat Abdelkader B., de 
nacionalitat francesa i resi-
dent a França, que ha resul-
tat mort.

Fins al lloc dels fets han 
acudit sis patrulles dels 
Mossos d’Esquadra i dues 
ambulàncies del Sistema 
d’Emergències Mèdiques i es 
va haver de tallar un carril a 
l’altura de l’accident en sen-
tit Barcelona fins a 2/4 de 4 
de la matinada.

Aquest és el sisè accident 
de trànsit mortal que hi ha a 
les carreteres del Vallès Ori-
ental des del començament 
d’any. L’últim es va produir 
el 29 d’abril a conseqüència 
d’una topada frontal entre 
un motorista i un camió tam-
bé a l’autopista AP-7, a l’al-
çada de Montornès. El moto-
rista, veí de Vallromanes i de 
34 anys va resultar mort.

Palautordera engega 
el Pla d’Ocupació 
de Manteniment 
d’Itineraris turístics
Santa M. de Palautordera

L’Ajuntament de Santa 
Maria de Palautordera ha 
posat en marxa el Pla de 
Manteniment d’Itineraris 
Turístics del municipi que es 
finança gràcies als recursos 
d’un dels onze plans d’ocupa-
ció emmarcats dintre del pla 
de Mesures per al Foment 
de l’Ocupació. L’Ajuntament 
ha contractat dos joves que, 
des de fa una setmana, s’en-
carreguen de netejar els nou 
itineraris senyalitzats del 
municipi, els dos circuits 
de cicloturisme i el Passeig 
dels arbres. Els nois tenen 
un contracte per tres mesos 
i fan una jornada laboral de 
20 hores setmanals. Aquests 
dos joves, juntament amb 
les altres persones contrac-
trades en els diferents plans 
d’ocupació han fet un curs de 
Riscos Laborals.

Sant Celoni 

engega el lloguer 

de pisos per cedir-

los a famílies amb 

problemes

Sant Celoni

EL 9 NOU

Sant Celoni ha concretat 
les condicions que hauran 
de complir les famílies que 
vulguin optar a un dels cinc 
pisos que llogarà l’Ajunta-
ment per posar-los a disposi-
ció de persones desnonades 
o en risc d’exclusió. Els pisos, 
quatre situats a Sant Celoni i 
un a la Batllòria, entren dins 
el programa “Lloguer segur”, 
aprovat per unanimitat al ple 
municipal. 

Alguns dels requisits que 
hauran de complir els habi-
tatges són: ser als nuclis 
urbans, tenir un mínim de 
dues habitacions, subminis-
trament d’aigua i electricitat 
i un lloguer mensual màxim 
de 250 euros. També han de 
tenir la cèdula d’habitabilitat 
en vigor i els tributs i impos-
tos al corrent. Els propietaris 
tindran garanties de cobra-
ment, ja que qui el lloga és el 
consistori, i d’un ús adequat 
de l’immoble, perquè Serveis 
Socials farà el seguiment de 
la família allotjada. També es 
contractarà una assegurança 
multirisc, de responsabili-
tat civil i defensa jurídica. 
La iniciativa comparteix 
objectius amb el Pla Local 
d’Habitatge i busca satisfer 
les necessitats d’habitatge 
segons les demandes socials 
del municipi. 


