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Acusen Jaume Aspa d’encarregar una feina a l’empresa d’un familiar

CiU i ERC demanen la dimissió 
del regidor de Salut de la Garriga
La Garriga

Helena Masó

El grup municipal de CiU a 
l’Ajuntament de la Garriga va 
denunciar, durant el ple de 
dimecres, “un incompliment 
en la llei de contractació” per 
part del regidor Jaume Aspa 
(GIG) i en va demanar la seva 
dimissió. “Des de CiU cre-
iem que és motiu suficient 
perquè es plantegi i presenti 
la seva dimissió”, va afirmar 
la portaveu del grup majori-
tari Meritxell Budó, després 
d’exposar una “irregularitat 
detectada en un procediment 
de contractació per part de la 
regidoria de Salut”. 

Budó va denunciar el fet 
que Aspa encarregués a l’em-
presa on treballa la seva dona 
l’estampació de 700 samarre-
tes per a l’entitat Oncovallès 
i posteriorment en validés la 
factura per un valor de 1.956 
euros. La portaveu de CiU 
es va emparar amb la llei per 
justificar “la prohibició de 
les administracions públi-
ques per contractar persones 
que puguin ser cònjuges, 
entre d’altres casos”. 

El grup municipal d’ERC 
també s’ha afegit a la deman-
da de la dimissió d’Aspa en 
un comunicat enviat després 
del ple: “El cessament és 
l’única sortida digna si la 
mateixa alcaldia no vol incór-
rer en prevaricació”, afirma 
la secció local del partit en la 
nota. 

El regidor de salut i par-

L’Ajuntament 
rebutja el 
projecte de 
desdoblament 
de la C-17

La Garriga

H.M. 

El ple de dimecres va aprovar 
amb 10 vots a favor, 5 vots 
en contra (CiU) i 2 abstenci-
ons (ERC) els suggeriments, 
propostes i observacions 
a l’avantprojecte del Pla 
territorial Metropolità de 
Barcelona. Les observacions 
que es fan des de l’equip de 
govern posen en dubte la 
necessitat de desdoblament 
de la C-17; fan una reflexió 
del sistema d’espais oberts 
i zones verdes que poden 
quedar afectades i en dema-
nen la preservació; i fan una 
reflexió del sistema d’assen-
taments, que preveu que la 
Garriga creixi un 30% en 
superfície sense comptar les 
urbanitzacions. “Considerem 
que s’ha de replantejar el pla 
i tornar-lo a posar sobre la 
taula”, va afirmar l’alcaldes-
sa, Neus Bulbena. 

La portaveu de CiU, Merit-
xell Budó, va expressar el 
sentit del vot al·legant que 
“abans d’arribar a aquestes 
observacions, cal que es revi-
si la proposta del pla”.

El portaveu d’ERC, Oriol 
Ramon, va justificar l’abs-
tenció perquè el seu grup no 
havia participat en la discus-
sió. “Vist que no s’ha comp-
tat amb nosaltres ni amb 
el poble, el grup municipal 
d’ERC ens abstindrem”, va 
dir. El regidor del PP, Josep 
Broch, va votar a favor de les 
observacions.  

Jaume AspaMeritxell BudóNeus Bulbena

ticipació, Jaume Aspa, en 
declaracions a EL 9 NOU, ha 
admès que s’ha comès la irre-
gularitat que denuncia l’opo-
sició “per desconeixement de 
la llei”. “Els serveis tècnics de 
l’Ajuntament desconeixien el 
problema i la llei de contrac-
tacions, també quan Budó 
era l’alcaldessa”, ha afirmat. 
“Ara, els serveis jurídics i 
d’intervenció de la casa han 
detectat la irregularitat, però 
fins ara no se n’havien ado-
nat”, afegeix.

Durant el ple, Aspa va afir-
mar que abans que ell entrés 
a formar part de l’equip 
de govern, la seva dona ja 
havia mantingut relacions 
contractuals amb l’Ajun-
tament. En aquest sentit, 
va assegurar que l’anterior 
equip de govern, format 
per CiU i ERC, havia validat 
tres factures provinents de 
l’empresa on treballa la seva 
cònjuge, una datada el juny i 

dues el juliol de l’any passat. 
A l’abril del 2007, quan Aspa 
encara no era regidor, també 
s’havia validat una factura de 
l’empresa. De fet, l’Ajunta-
ment, en comptes de subven-
cionar l’entitat Oncovallès, 
assumia el cost des de l’àrea 

de salut pública. L’alcaldessa, 
Neus Bulbena, en resposta 
a la pregunta formulada 
per Budó, va admetre que 
la contractació de persones 
familiars “no és legal”, però 
va afegir que “s’ha d’expli-
car tot, no mitges veritats”.  
Bulbena va fer un reconei-
xement de la tasca que està 

duent a terme Aspa al govern 
i va afirmar que “és absoluta-
ment desmesurat demanar la 
seva dimissió”. 

El grup de CiU també va 
denunciar que el cost de 
la reparació d’una roda del 
vehicle particular del regi-
dor d’ICV Quim Fornés, al 
govern, es pagués amb diners 
de l’Ajuntament. Bulbena va 
assegurar que alguns mem-
bres de l’equip de govern van 
utilitzar el cotxe de Fornés 
per a feines de l’Ajuntament 
i es va rebentar la roda. “Era 
responsabilitat de l’Ajunta-
ment pagar aquesta roda”, va 
afirmar Bulbena.      

Des del govern es va res-
pondre a les acusacions dient 
que els regidors de CiU 
Meritxell Budó i Francesc 
Puiggdomènech havien con-
tinuat fent servir els telèfons 
mòbils de l’Ajuntament 
quan ja no formaven part del 
govern municipal.  

Mollet rebutja de nou treure la 
bandera espanyola l’11 de setembre

Mollet del Vallès

Marc Garcia B.

“Decidir penjar en solitari la 
senyera als pals de davant de 
la Casa de la Vila l’any que 
el Parlament de Catalunya 
també ho faci en les astes 
de la seva seu”. És la frase 
que el govern de Mollet 
(PSC i CiU) va afegir en una 
proposta d’acord per a l’ús de 
la senyera l’11 de setembre 
i que va encendre el debat 
entre els diferents partits. En 
el ple d’aquest dilluns, ERC 
va exigir que per la Diada 
onegés la senyera sola als 
pals de la Casa de la Vila, 
però el govern ho va rebutjar 

afegint a la proposta d’acord 
la frase citada. El regidor 
de Seguretat Ciutadana, 
Josep Garzón (PSC), va 
defensar “la novetat” del text 
afirmant que el govern local 
compleix la llei. El portaveu 
d’ERC, Xavier Fenosa, ho 
va considerar “una mofa” i 
va recordar que en d’altres 
ajuntaments només oneja 
la senyera. “Si aquest 
ajuntament no pot fer un pas 
endavant l’11 de setembre no 
el donarà mai”, va retreure 
Fenosa. La portaveu d’ICV-
EUiA, Noemí Fernández, 
va criticar la frase al·legant 
que quan al Parlament onegi 
la senyera en solitari ja no 

caldrà reivindicar res. El 
PP va votar en contra de la 
proposta perquè consideren 
que aquesta frase “sobra”, 
va dir Susana Calvo. En la 
proposta d’acord, aprovada 
només pel govern, es marca 
també la pauta de l’acte 
institucional de la Diada. La 
senyera onejarà en solitari 
a la plaça Prat de la Riba 
i al monument a Rafael 
Casanova. L’Ajuntament 
penjarà banderoles dues 
setmanes abans anunciant 
la festa. “Gràficament es pot 
veure d’una hora lluny que 
se celebra la festa nacional”, 
va defensar Feliu Guillaumes 
(CiU).

L’alcaldessa 
defensa la feina 
d’Aspa i troba 
desmesurada la 
petició de dimissió

L’Ajuntament diu que ho farà quan també ho faci la Generalitat

Martorelles no pot 
nomenat el jutge de 
pau perquè és família 
d’una regidora
Martorelles

L’Ajuntament de Martorelles 
no va poder nomenat Pedro 
Xufré com a jutge de pau 
del poble perquè és el gen-
dre de la regidora d’Units 
per Martorelles, Margarita 
Casanovas, que no va poder 
prendre part en la votació 
en el ple d’aquest dijous. La 
secretària de l’Ajuntament 
va advertir que la regidora 
no podia votar el punt i el 
govern no va tenir majoria 
suficient per aprovar-lo 
arran del vot contrari dels 4 
regidors de CiU i el del PSC. 
Mentre no es nomeni un nou 
jutge, Rosa Pi continuarà en 
el càrrec. Els regidors de CiU 
van criticar que el govern no 
tingués en compte el paren-
tiu de la regidora.

Jornada sobre 
risc d’incendi a 
les urbanitzacions 
a Sant Celoni
Sant Celoni

L’Ajuntament de Sant 
Celoni, la Generalitat, les 
agrupacions de defensa 
forestal (ADF) del Vallès 
Oriental i el Consell Comar-
cal han organitzat aquest 
dissabte una jornada sobre 
el risc d’incendi a les urba-
nitzacions que es farà a la 
sala d’actes de la Rectoria 
Vella. De deu del matí a 
dotze del migdia hi haurà 
conferències i debats en 
què participaran membres 
del cos d’Agents rurals de la 
Generalitat, tècnics munici-
pals i de la direcció general 
d’emergències, la regidora de 
Seguretat, Dolors Lechuga, 
i el president de l’Agrupació 
de Defensa Forestal de Sant 
Celoni, Melcior Balaguer.


