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Membres de l’esquerra independentista de Caldes van desplegar una pancarta durant el ple de dijous

ERC assegura que hi ha un estalvi de 6.200 euros l’any

El govern de Caldes reparteix el 
sou de l’alcalde en dos regidors

Caldes de Montbui

Júlia Hinojo

El ple de Caldes d’aquest 
dijous va aprovar amb els 
únics vots a favor del govern 
d’ERC l’ampliació de parcial 
a exclusiva de dos regidors 
republicans: Jaume Mauri, 

regidor d’Espais Públics 
i Sostenibilitat, i Isidre 
Pineda, regidor d’Acció 
Social, Promoció Turística i 
Termalisme, i Participació 
Ciutadana i Cooperació. 
Tots dos assumiran noves 
responsabilitats relatives a 
l’habitatge, serveis i segure-

tat ciutadana, que fins ara 
portaven l’alcalde Jordi Solé 
i el primer tinent d’alcalde, 
Vicenç Personat. La reestruc-
turació arriba després que 
Solé hagi començat a cobrar 
com a diputat al Parlament. 
Tots els partits de l’oposició 
(CiU, PSC, PP i ICV) hi van 

votar en contra.
La diferència entre l’incre-

ment dels dos sous (51.600 
euros en total) i el salari que 
Solé deixa de cobrar com 
alcalde (57.900 euros) repre-
senta un estalvi de 6.200 
euros. Amb tot, el canvi de 
la distribució de les dele-
gacions i dels noms de les 
regidories deixa un govern 
amb tres regidors a dedicació 
total i sis només amb dietes 
per assistència a comissions 
i plens.

Durant el ple, una desena 
de membres de l’esquerra 
independentista van entrar 
a la sala i es van col·locar 
davant dels regidors amb 
una pancarta que deia: “Us 
ha fet profit la paga extra? 
Les treballadores públiques 
no n’han tingut”. Ho van fer 
per denunciar el fet que el 
govern no s’hagués suprimit 
la paga de Nadal. Tot i la pro-
testa, el ple no es va aturar. 

D’altra banda, tres mares 
d’alumnes d’El Calderí, van 
convidar els 17 regidors a 
visitar l’escola i a explicar  
per què no es poden man-
tenir les  línies de P3 a les 
escoles públiques de Caldes a 
partir del 2015. Una reducció 
del nombre de línies implica-
ria el tancament de matrícu-
les en aquest centre.

El govern de Sant 

Celoni atura la 

puja del 2,9% del 

sou dels regidors

Sant Celoni

L.C. 

L’alcalde de Sant Celoni, 
Joan Castaño (PSC), va fir-
mar un decret d’alcaldia el 
18 de gener que augmentava 
el sou dels polítics, tant del 
govern com de l’oposició, un 
2,9% en concepte de l’IRPF. 
Posteriorment, per instància 
de la CUP, el PSC va renunci-
ar a aquest augment. 

Segons fonts de la CUP, és 
incoherent la revisió perquè 
els treballadors de l’Ajunta-
ment tenen el sou congelat. 
El grup també va proposar 
que no es fes la revisió de 
l’IPC a cap regidor. Teòrica-
ment, els propers dies tots hi 
renunciaran. 

L’alcalde Castaño va expli-
car en el ple de dijous passat 
que el decret es va fer perquè 
en les bases del pressupost 
de 2012 s’incloïa la revisió 
del sou. CiU va proposar no 
incloure-ho d’entrada en el 
proper pressupost.
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