
Dijous, 11 d’octubre de 2012

POLÍTICA I SOCIETAT 8 NOU9EL

Sant Celoni

Laia Coll

La CUP de Sant Celoni ha 
llançat una advertència al 
govern municipal del PSC i 
ha denunciat l’incompliment 
de dos dels setze punts que 
ambdós partits van pactar 
perquè la CUP donés suport 
al pressupost d’aquest any. 
En concret, denuncia la 
incorporació d’un nou coor-
dinador d’àrea i el manteni-
ment del mateix format de 
la paga d’assistència. Segons 
la CUP, aquests aspectes 
sumats a altres maneres 
d’actuar del PSC fan que es 
replantegin la seva manera 
d’actuar i fins i tot deixar de 
donar suport al govern en 

Dani Corpas, portaveu de la CUP

ni les mitges veritats”, diu el 
grup.  

La CUP i el PSC van pactar 
que s’eliminaria la figura de 
coordinador d’àrea, que es 
van posar en l’anterior man-
dat governat per CiU i tenien 
una retribució extra de 600 
euros mensuals. Segons la 
CUP, des del mes de juli-
ol hi ha un treballador de 
l’ajuntament que ha passat 
a cobrar 600 euros més per 
fer informes jurídics, el que 
consideren un “coordinador 
encobert”. L’alcalde, Joan 
Castaño (PSC), ha explicat 
que es tracta d’una persona 
que farà contenciosos admi-
nistratius i, per tant, no cal-
drà encarregar-los a personal 
extern i suposarà un estalvi 

econòmic. A banda, des de la 
CUP es va posar sobre la tau-
la, l’incompliment de trans-
formar la paga d’assistència 
en format lineal, amb l’ob-
jectiu d’equilibrar els salaris 
dels empleats municipals. 
Asseguren que el proper cop 
es tornarà a pagar amb el for-
mat anterior, desequilibrant 
les retribucions.  

El portaveu de la CUP, 
Dani Corpas, diu que estan 
“decebuts” i se senten 
“menyspreats” per la manera 
d’actuar del govern en què 
asseguren ha incomplert dos 
dels punts acordats. “Vam 
donar suport al pressupost 
per responsabilitat i per no 
posar pals a les rodes i ara 
ens responeu amb aquests 
aspectes” va dir Corpas al 
govern, a qui va comparar 
amb CiU quan, a l’anterior 
mandat, la CUP li va retirar 
el suport perquè CiU volia 
tirar endavant l’àrea residen-
cial de Can Riera de l’Aigua.  
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Nova mobilització de 
mestres al centre de 
Granollers contra les 
retallades

Granollers

Mestres i representants 
d’associacions de mares i 
pares d’una dotzena d’esco-
les i instituts de Granollers, 
Canovelles, Sant Fost i les 
Franqueses es van concentrar 
aquest dimarts a la tarda 
amb pancartes a les portes 
de l’escola Pereanton, de 
Granollers per tornar a pro-
testar contra les retallades 
del Departament d’Ensenya-
ment. La convocatòria la va 
fer l’Assemblea de Mestres 
del Vallès Oriental, que ja 
prepara una altra concentra-
ció el 26 d’octubre a 2/4 de 6 
de la tarda plaça de la Corona 
de Granollers.

Sant Antoni de Vilamajor

J.B.M.

L’exregidor del PP de Sant 
Antoni de Vilamajor, Felipe 
Garrido, ha negat que l’alcal-
dessa, Maria Lluïsa Berdala, 
(CiU) l’hagi pressionat de 
cap manera perquè abando-
nés el partit. “Va ser una cosa 
personal, sense que ningú 
em donés un ultimàtum. 
Una decisió només meva” 
ha explicat aquesta setmana 
Garrido a EL 9 NOU.

El regidor ha desmentit 
així la presidenta comarcal 
del PP, Susana Calvo, que en 

conèixer la decisió de Gar-
rido d’abandonar el partit, 
però mantenir-se al govern 
municipal, va afirmar que 
Maria Lluïsa Berdala havia 
amenaçat Garrido d’apartar-
lo del govern si no deixava de 
militar al PP. 

El regidor va formalitzar 
divendres de la setmana 
passada la seva baixa del PP 
i va passar a ser regidor no 
adscrit, però es manté en el 
govern que comparteix amb 
els grups de CiU, AIV i ERC-
R. El 27 de setembre el ple 
de l’Ajuntament va aprovar 
amb 11 vots a favor i només Felipe Garrido ha deixat el PP

el vot en contra de Garrido, 
la declaració de Sant Antoni 
com a territori català lliure 
i sobirà. “Després d’aquell 
ple vaig pensar que el PP hi 
tenia un difícil encaix en un 
Ajuntament majoritàriament 
independentista i vaig parlar 
amb l’alcaldessa per dir-li 
que havia de replantejar-me 
les coses” diu Garrido que 
afegeix que “governar amb 
les sigles del PP no ho veia 
clar”.  Assegura, però que en 
cap moment ningú el va pres-
sionar per deixar de militar 
al PP.

El president local de CDC, 

Felipe Garrido desmenteix que l’alcaldessa li donés un ultimàtum

L’exregidor del PP de Vilamajor diu 
que va deixar el partit sense pressions

Pep Guardi, també diu que 
“en cap cas es va pressionar 
Felipe Garrido. La decisió 
de deixar el PP va ser només 
cosa seva”. 

En la reunió de la junta de 
govern local de dijous de la 
setmana passada, Garrido 
va comunicar a la resta del 
govern la seva intenció de 
deixar el PP i continuar com 
regidor no adscrit. “Vaig 
entrar a l’Ajuntament amb 
ganes de treballar pel poble”, 
diu el regidor. 

Felipe Garrido insisteix 
en què una de les raons de 
la sortida del PP és “el poc 
suport que he tingut de 
l’equip local i del comarcal 
del partit”. També argu-
menta la seva decisió amb 
la negativa del govern del 
PP de Madrid al pacte fiscal. 
“Necessitem una millora en 
el nostre finançament” i el 
no al pacte fiscal “perjudica a 
tots els catalans que vivim i 
contribuïm a Catalunya”.

La CUP de Sant Celoni acusa el PSC 
d’incomplir el pacte del pressupost

moments puntuals com ha 
passat durant el primer any 
de mandat. “En les nostres 
formes de fer política no hi 
tenen cabuda ni les mentides 

La Llagosta 

rescindeix la 

concessió del 

complex El Turó

La Llagosta

EL 9 NOU

El ple de l’Ajuntament de la 
Llagosta va aprovar dilluns 
la rescissió del contracte de 
gestió del complex esportiu 
El Turó a l’empresa Geafe. 
L’Ajuntament ha acordat ges-
tionar l’equipament a partir 
d’ara a través de l’empresa 
municipal Gestió de Sol i 
Patrimoni després que l’em-
presa acomiadés els 23 treba-
lladors el dia 15 d’agost, cosa 
que va obligar a tancar la 
piscina. L’Ajuntament acusa 
la societat d’haver descuidat 
el manteniment de les instal-
lacions.

L’alcalde, Alberto López 
(ICV-EUiA), confia que el 
complex esportiu podrà 
tornar a obrir en un termini 
d’unes dues setmanes, un 
cop s’hagin tornat a contrac-
tar els seus treballadors.

Per la seva banda, Geafe ha 
presentat dues querelles per 
injúries i prevaricació contra 
l’Ajuntament i dos recursos 
contenciosos administratius, 
un contra la rescissió del con-
tracte i un altre reclamant 
els danys econòmics que els 
ha generat. Un portaveu de 
l’empresa ha negat que hagi 
existit negligència en el man-
teniment de les instal·lacions 
i ha dit que els problemes 
han vingut donats per dèfi-
cits en la construcció segons 
diu un informe del mateix 
Ajuntament i de la Diputa-
ció. Afegeix que tot respon 
a un conflicte polític entre 
ICV i el PSC.


