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Sant Celoni

Laia Coll

El nou edifici de l’escola 
Soler de Vilardell de Sant 
Celoni no es construirà 
durant aquest curs, malgrat 
que Ensenyament havia 
adquirit el compromís i que 
hi ha una partida de 500.000 
euros en el pressupost de 
2012 de la Generalitat per 
començar les obres. Ho han 
confirmat els serveis terri-
torials del Departament al 
Maresme-Vallès Oriental 
que han al·legat que “no hi 
ha diners”, segons va donar 
a conèixer el govern de Sant 
Celoni aquest dijous al ple.

La regidora d’Educació, 
Júlia de la Encarnación 
(PSC), va dir que s’estan 
estudiant alternatives per 
si realment no arriba el nou 
centre, però va recalcar que 
la prioritat és que es cons-
trueixi l’edifici. “Estem pen-
dents de demanar una reunió 
amb Ensenyament, conjunta 
amb la direcció de l’escola 
i l’AMPA”. La construcció 
d’un nou edifici és del tot 
necessària perquè al proper 
curs ja no hi ha espais per a 
més mòduls als terrenys dels 
Puigdollers on està el centre. 

ELS FUNCIONARIS, EN 
CONTRA DE LES FORMES

Uns 40 empleats de l’Ajun-
tament van denunciar al ple 

d’aquest dijous que el govern 
del PSC ha actuat unilateral-
ment i ha trencat les negocia-
cions amb el comitè d’empre-
sa que s’estaven mantenint 
per arribar a un acord per 
aplicar la mesura dictada 
pel govern central d’ampliar 
l’horari de treball dues hores 
i mitja a la setmana i fer-ne 
37,5 en comptes de les 35 
actuals. A banda, els treba-
lladors van assegurar que el 
consistori també ha invalidat 
una proposta del comitè i la 
Junta de Personal que es va 
acordar al mes de juliol. 

Per aquests motius, el 
comitè i la Junta de Personal 
van acordar la suspensió 
cautelar de l’aplicació de les 
37,5 hores/setmana –que 
havia de començar a aplicar-
se aquest dilluns– i prorrogar 
la negociació. Van demanar 
que l’empresa solucioni els 
greuges comparatius que hi 
ha en alguns col·lectius del 
personal municipal (poli-
cia, conserges i personal de 
l’escola d’adults). L’alcalde 
Joan Castaño (PSC) va dir 
que segons uns informes de 
secretaria “la claredat de la 
llei no deixa dubte a la seva 
aplicació”. “No donem per 
tancat el tema. Estem mirant 
d’adquirir una coresponsa-
bilitat amb tot l’Ajuntament 
per interpretar la llei d’una 
altra manera que no sigui 
taxativa”. L’alcalde va dir que 
es buscarà una solució.

Ensenyament no 

farà l’escola Soler de 

Vilardell de Sant Celoni 

aquest curs
Els empleats municipals van protestar al ple
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Jordi Torrent, director de comunicació de Lets Bonus durant la xerrada d’aquest dissabte a la sala Oberta del Teatre

Les experiències 
empresarials 
desperten interès a 
la Catosfera
Granollers

F.P.

Les experiències empresa-
rials de diverses empreses 
catalanes del sector d’inter-
net van despertar l’interès 
en la cinquena edició de 
la Catosfera, que es va fer 
aquest divendres i dissab-
te al Teatre Auditori de 
Granollers. Unes 300 per-
sones es van inscriure a les 
jornades i un centenar més 
van seguir les sessions via 
streaming des de casa. “Ha 
estat un encert haver girat 
cap a les empreses”, comen-

tava aquest dissabte Sergi 
Morera, director del Centre 
Tecnològic i Universitari de 
Granollers (CTUG). També 
es mostrava satisfet per la 
participació a la jornada de 
dissabte i pel trasllat al Tea-
tre Auditori.

Entre les experiències que 
es van poder sentir, hi ha la 
de Lets Bonus, una empresa 
de compra col·lectiva que va 
néixer a la Garriga amb una 
inversió inicial de 100.000 
euros i que en menys de tres 
anys ha aconseguit tenir una 
plantilla de 500 treballadors. 
Lets Bonus s’ha convertit 

en un referent a l’Estat. “El 
mèrit està en fer tot això en 
només tres anys”, va dir Jordi 
Torrent, director de comuni-
cació d’aquesta firma.

També es va parlar d’altres 
iniciatives d’èxit com Atra-
palo, que es va crear l’any 
2000 i que l’any passat va 
facturar més de 210 milions. 

O de Querico.com, creada 
recentment i que distribueix 
menjar pensat per cuinar a 
casa en pocs minuts a partir 
de menús fixats i variats.


