
Acusen l’alcalde d’aprovar contractes amb informes negatius de l’interventor municipal

L’oposició de Montornès denuncia 
irregularitats en contractacions

J.
V

.

Josep Maria Lecina, Cristina Tarrés i Daniel Cortés aquest dimarts al migdia a la sala de plens de Montornès

Montornès del Vallès

J.V.

Els tres grups de l’oposició 
de Montornès (PSC, PP i 
CiU) han denunciat el que 
qualifiquen d’irregularitats 
en algunes contractacions 
fetes per l’Ajuntament, 
governat per ICV-EUiA. Els 
portaveus, Daniel Cortés 
(PSC), Cristina Tarrés (PP) 
i Josep Maria Lecina (CiU) 
han revelat que un decret 
d’alcaldia del 20 de juliol va 
aprovar la contractació de 
dos operaris especialistes 
d’obres durant tres mesos, 
tot i que en el mateix decret 
es diu que hi ha un informe 
desfavorable de l’interventor 
municipal i del Departament 
d’Organització i Recursos 
Humans de l’Ajuntament. 
“Un alcalde ha de vetllar per 
la legalitat”, diu l’exalcalde 
Daniel Cortés. “Em sembla 
bé que facin contractacions, 
perquè això vol dir que hi ha 
diners a la caixa, però no amb 
informes desfavorables”, diu 
Tarrés.

Els dos operaris han fet 
feines de pintura d’escoles i 
senyalització horitzontal de 
vials i el cost ha estat d’uns 
15.500 euros. La portaveu 
del PP diu que els informes 
desfavorables responen a la 
llei estatal que no permet 
fer noves contractacions als 
ajuntaments si no es demos-
tra que hi ha una necessitat 
urgent. El PP estudia iniciar 
accions legals.

Daniel Cortés també 
denuncia que el govern 
municipal no ha complert el 
compromís de crear una soci-
etat anònima municipal per 
gestionar serveis, però ja ha 
encarregat la redacció d’un 
informe sobre la seva viabi-

litat “a una persona d’ICV-
EUiA” a la qual s’haurien 
pagat 1.700 euros “quan la 
Diputació fa aquests estudis 
de franc”. 

L’oposició també ha criticat 
que en la contractació dels 
treballadors del supermercat 
de Mercadona, que ha obert 
aquest dimarts a Montornès 
Nord, no s’hagi respectat 
el compromís que tots els 
nous treballadors siguin de 
Montornès. “Es diu que més 
del 50% són de Montornès,  
quan en realitat haurien de 
ser-ne tots, com s’ha fet, per 
exemple, a Parets”, diu Cor-
tés. 

Cortés també s’ha mostrat 
contrari a l’augment d’alguns 
impostos a empreses del 
municipi, com el de cons-
truccions, que va augmentar 
un 12,5%, l’IAE, un 5% o 
l’IBI industrial, entre el 5 i el 

15%. “Calen polítiques fis-
cals perquè les empreses no 
marxin”, va dir l’exalcalde, i 
va afegir que empreses com 
Cobega i Arbora Ausonia 
han decidit traslladar la seu 
social arran dels augments. 
Segons Cortés, el govern 
d’ICV-EUiA proposa nous 
augments de l’IBI i l’IAE 
per a l’any vinent. El PP, per 
la seva banda, demanarà la 
reducció de la taxa d’escom-
braries en un 10% i de l’IBI 
per a finques urbanes i d’un 
99% de tots els tributs per 
als aturats de llarga durada i 
sense prestacions.

L’ALCALDE DEFENSA     
ELS CONTRACTES

Per la seva banda, l’alcal-
de, José Antonio Montero, 
admet que alguns contractes 
han tingut informes desfavo-

rables, però assegura que és 
per la llei estatal que impe-
deix fer noves contractacions 
i no per irregularitats en els 
processos. Sobre Mercadona, 
assegura que mai no hi va 
haver el compromís que tota 
la plantilla estigués formada 
per persones de Montornès. 
“Ens van dir que 25 treballa-
dors serien d’aquí i ho han 
complert”. El supermercat té 
49 empleats dels quals 44 són 
noves contractacions. Pel que 
fa al possible trasllat d’em-
preses, Montero ho ha negat 
rotundament i ha criticat 
Cortés. “Hauria de ser més 
prudent en les seves decla-
racions. Les empreses han 
negat que tinguin intenció 
de marxar per l’IBI”. També 
ha negat que l’autor de l’in-
forme sobre la creació de la 
nova empresa de serveis esti-
gui lligat al seu partit.

Parets redueix 

l’IBI en 60 euros 

als aturats

Parets del Vallès

L’Ajuntament de Parets 
reduirà el rebut de l’IBI 
d’aquest any 2012 en 60 
euros als propietaris o lloga-
ters de pisos empadronats al 
municipi i en situació d’atur. 
Les sol·licituds es podran 
presentar entre l’1 de novem-
bre i el 31 de desembre i, per 
gaudir de l’ajut s’ha d’haver 
fet ja el pagament del rebut 
de l’IBI d’aquest any. L’Ajun-
tament ha ampliat de 50 a 
60 euros la bonificació en el 
rebut a les persones jubila-
des i amb ingressos reduïts.

Cardedeu 
prorroga el servei 
d’àpats a domicili

Cardedeu

L’Ajuntament de Cardedeu 
i l’Obra Social la Caixa fir-
maran dilluns vinent un 
conveni que permetrà donar 
continuïtat al servei de 
menjars a domicili que es va 
posar en marxa fa un any i 
que actualment té deu usua-
ris. El servei es destina a per-
sones grans amb mancances 
d’autonomia personal per tal 
d’assegurar que reben una 
alimentació correcta. L’enti-
tat financera aportarà 15.000 
euros al servei.

Les deixalleries ja 
han recollit 600.000 
càpsules de cafè

Granollers

Les deixalleries del Vallès 
Oriental ja han recollit 
585.000 càpsules de cafè 
en el primer any d’implan-
tació del contracte entre el 
Consorci de Residus i les 
marques Nespresso i Nestlé 
Dolce Gusto per reciclar 
aquests materials. El plàstic 
i l’alumini van a plantes de 
reciclatge i el marro del cafè 
es barreja amb matèria orgà-
nica.

Sant Celoni ajudarà famílies   
amb infants en escoles bressol
Sant Celoni

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Sant Celoni 
ha firmat tres convenis amb 
les escoles bressol privades 
del municipi per tal de dotar 
d’ajuts a les famílies amb 
menys recursos econòmics 
que hi tinguin infants esco-
laritzats i garantir que totes 
puguin accedir a una plaça 
d’escola bressol, ja sigui 
pública o privada. En con-

junt, es destinaran un total 
de 27.000 euros.

L’Ajuntament facilitarà 
ajuts mensuals per pagar 
la quota a les famílies que 
escolaritzin els seus fills en 
les tres escoles privades del 
municipi i que tinguin uns 
ingressos que no superin el 
doble de l’indicador de renda 
de suficiència a Catalunya. 
Els nens han d’estar matri-
culats matí i tarda. També es 
donaran ajuts a les famílies 

amb nens en escoles bressol 
privades o públiques i que 
no arribin a la renda de sufi-
ciència i a les que tinguin 
infants que, per raons socio-
econòmiques, socioculturals 
o familiars, requereixin una 
atenció educativa específica. 
L’escolarització d’aquests 
alumnes es fa per recomana-
ció d’una comissió formada 
pels Serveis Bàsics del Cen-
tre de Detecció i Atenció Pre-
coç del municipi.

Cuidador de granja de 
reproducció porcina

Es requereix:

- Enginyer tècnic agrícola especialitzat en explotacions agropecuàries 

(o similar).

- Experiència mínima demostrable en granges de mares.

- Persona jove, proactiva, dinàmica, amb capacitat de treball en equip i 

orientada a resultats.

- Flexibilitat horària total.

- Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari.

S’ofereix:

- Incorporació en equip jove i dinàmic.

- Estabilitat laboral i projecció dins l’empresa.

- Retribució negociable segons vàlua.

Interessats/ades envieu CV a RRHH@PLANADEVIC.CAT

o al fax 93 889 40 57 -  Indiqueu la referència CGS-1012

Agrària Plana de Vic i Secció de Crèdit, SCCL 

selecciona

Divendres, 2 de novembre de 2012
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