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Esteve Escuer amb la seva advocada aquest dijous a la Ciutat de la Justícia

L’Ametlla del Vallès

EL 9 NOU

Esteve Escuer, conseller naci-
onal de CDC i expresident 
local a l’Ametlla, es va com-
prometre a consignar davant 
del jutjat responsable de la 
investigació del cas Millet els 
13.000 euros que suposada-
ment hauria rebut de l’expre-
sident de la Fundació Orfeó 
Català-Palau de la Música 
per pagar les despeses de la 
campanya electoral de les 
municipals de 2007 a l’Amet-
lla. Amb tot, Escuer es va 
negar a declarar davant del 
titular del Jutjat d’Instrucció 
30 de Barcelona, Josep Maria 
Pijuan. L’expresident de CDC 

a l’Ametlla havia estat citat 
a declarar aquest dijous com 
a responsable civil a títol 
lucratiu. La negativa a decla-
rar, però, va impedir al jutge 
instructor confirmar, com 
sospita, si Escuer va rebre 
diners de Fèlix Millet per a la 
campanya del 2007. En aquell 
moment, Escuer ja no era 
president local i, segons va 
explicar, només va participar-
hi com a militant de base.

Les sospites sobre Escuer 
deriven d’un document sig-
nat per ell que va aparèixer 
en un carpeta amb documen-
tació sobre les municipals a 
l’Ametlla del 2007 que es va 
localitzar l’any 2010 entre els 
papers del despatx de Millet 

al Palau de la Música. Per 
ara, el jutge instructor no ha 
pogut determinar l’origen 
dels 13.000 euros. Per tant, 
no se sap si provenien direc-
tament del Palau de la Músi-
ca o de Fèlix Millet. Amb tot, 
les agendes de Millet i el tes-
timoni de la seva secretària 
relaten trobades i trucades 
periòdiques entre Millet i 
Escuer.

Davant la negativa a decla-
rar, el jutge i el fiscal van 
advertir a Escuer que la seva 
responsabilitat a la causa 
no deriva només del rebut 
signat per ell on s’especifica 
la quantitat de 13.000 euros. 
També, li van recordar, cons-
ten altres anotacions sobre 
suposats pagaments que va 
rebre entre els anys 1999 
i 2004, quan sí que era el 
president del partit a l’Amet-
lla. Aquests sumen prop de 
40.000 euros més. Per això, a 
l’hora de concretar la respon-
sabilitat civil el jutge instruc-
tor podria fixar per a Escuer 
una quantitat que vagi més 
enllà de 13.000 euros si la 
seva responsabilitat a títol 
lucratiu per aquests altres 
pagaments no es considera 
prescrita.
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SAVOSA gestiona les deixalleries, la recollida selectiva a tota la comarca i la recollida de brossa en alguns municipis

El conseller delegat de Savosa adverteix que no pot anar contra la llei

La supressió de la paga de Nadal 
trenca la negociació del conveni dels 
treballadors del Consorci de Residus

Granollers

J.V.

La supressió de la paga de 
Nadal ha provocat el trenca-
ment de les negociacions del 
conveni col·lectiu dels treba-
lladors de l’empresa Serveis 
Ambiental del Vallès Orien-
tal (Savosa), que depèn del 

Consorci de Residus. Mònica 
Llorente, del comitè d’em-
presa pel sindicat UGT, ha 
explicat que els treballadors 
ja han fet moltes concessions 
al llarg d’aquest any i que 
ara volen una mostra “de la 
bona voluntat de l’empresa”. 
En concret, el comitè explica 
que al llarg d’aquest any, els 

treballadors de Savosa, uns 
140, han vist congelat el seu 
sou, ampliada la seva jornada 
de 35 a 37,5 hores setmanals 
i dos treballadors han patit 
una reducció de categoria 
i de salari. “Tenim tots els 
inconvenients dels treba-
lladors públics i dels d’una 
empresa privada”.

Llorente ha explicat que la 
supressió de la paga de Nadal 
és “un cop molt fort” per a 
molts treballadors que tenen 
uns salaris al voltant de mil 
euros. Per això, en la darrera 
reunió negociadora, aques-
ta setmana, el comitè va 
demanar el compromís que 
Savosa avançaria la paga de 
Nadal amb el mateix mètode 
d’avançament de pagues que 
ha fet servir, per exemple, 
l’empresa Barcelona Serveis 
Municipals, que depèn de 
l’Ajuntament de Barcelona.. 
“Volem una resposta ja”, diu 
Llorente, que no descarta 
mobilitzacions dels treballa-
dors i diu que han presentat 
la petició al president del 
consorci i alcalde de Sant 
Celoni, Joan Castaño.

Per la seva banda, el conse-
ller delegat de Savosa, Jordi 
Pujol Niñerola, ha advertit 
que l’empresa no pot pren-
dre una decisió que aniria 
contra la legalitat i que, en 
tot cas, abans ha de tenir un 
informe que estan fent els 
òrgans de control intern, 
és a dir, l’interventor i el 
secretari. “Aquest informe 
serà determinant, preceptiu 
i vinculant”, diu Pujol Niñe-
rola, que, a més, adverteix 
que “hi ha una circular del 
Ministeri d’Hisenda en què 
adverteix que avançar la paga 
és frau de llei i pot donar 
lloc a penes d’inhabilitació 
per a càrrecs públics”. “Ni 
els representants dels tre-
balladors ni l’equip directiu 
han decidit la supressió de 
la paga, però Savosa no pot 
anar per lliure”, conclou el 
conseller delegat.

Una empresa de 

Sant Celoni dóna 

els 12.000 euros 

que gastaria per 

celebrar Nadal

Sant Celoni

EL 9 NOU

La direcció i el comitè d’em-
pesa de Givandan Ibèrica, 
de Sant Celoni, han decidit 
donar a Càritas i a la Creu 
Roja els 12.000 euros que 
la firma s’hauria gastat en 
la celebració de les festes 
de Nadal. L’acord entre 
empresa i treballadors per-
metrà donar 6.000 euros a 
Càritas de la parròquia de 
Sant Celoni i 6.000 més a la 
Creu Roja de Sant Celoni i el 
Baix Montseny. L’objectiu és 
que aquests diners vagin a 
parar a les famílies amb més 
necessitats de la zona. A més, 
els treballadors d’aquesta 
empresa dedicada a la per-
fumeria i aromes han iniciat 
una recollida d’aliments.

Segons informen en un 
comunicat, “amb aquesta 
acció, l’empresa i els seus 
treballadors reforcen el seu 
compromís amb la població 
de Sant Celoni i la comarca 
amb la línia del que tradicio-
nalment fan amb altres enti-
tats com la Fundació Acció 
Baix Montseny –que treballa 
amb persones amb discapa-
citat–, l’Associació Contra el 
Càncer o la Fundació Lars, de 
Llinars.

L’expresident de CDC a l’Ametlla 
pagarà 13.000 euros per evitar ser 
embargat pel cas Millet

Esteve Escuer es va acollir al dret de no declarar davant del jutge instructor de l’espoli al Palau


