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ARENYS DE MAR

Canvien de sentit
l’únic carril del
tram de la riera
en obres
● Des d’ahir l’últim
tram de la riera d’Arenys de Mar que està
en obres és només en
sentit de baixada. Els
canvis en la circulació
s’han fet coincidint
amb l’inici de la temporada de platja per
facilitar l’accés al port
i tenir espai per posarhi les terrasses. També està previst que
aviat comencin les
obres en cinc carrers
del nucli antic. Amb
aquest canvi es pretén
descongestionar els
carrers que fins ara
han registrat un augment del trànsit per la
prohibició de circular
en sentit mar per les
obres. / EL PUNT

MALGRAT DE MAR

Tornen a
organitzar una
sortida per veure
els ratpenats
● La Regidoria de
Medi Ambient dedica
aquest divendres a
una altra passejada urbana per veure i conèixer més a fons els
ratpenats de la colònia
que hi ha a les mines
de Can Palomeres, de
les més importants de
Catalunya. L’activitat, que anirà a càrrec
un cop més del biòleg
de la Universitat de
Barcelona Jordi Serra-Cobo, ja es va dur a
terme el setembre,
amb la participació
d’una setantena de
persones. El lloc de
trobada serà el Centre
Cultural a les set del
vespre. / EL PUNT
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Treball troba irregularitats en el sistema
d’indemnitzacions als regidors de Tordera
Una denúncia del PSC, a l’oposició, fa que s’obri un expedient sancionador a l’Ajuntament
TERESA MÁRQUEZ / Tordera

●

El Departament de Treball ha obert un expedient a l’Ajuntament de Tordera perquè considera que no executa d’acord amb la legislació
vigent les indemnitzacions als regidors del
Toc d’atenció a la manera
de funcionar en matèria
d’indemnitzacions als regidors de l’Ajuntament de
Tordera. Com a resultat
d’una denúncia interposada al Departament de Treball pel PSC, a l’oposició,
la Generalitat va iniciar
una investigació que ha
conclòs que el sistema utilitzat fins ara no era correcte i que calia modificarlo. Segons fonts municipals, des dels primers
ajuntaments democràtics
s’havia establert una quantitat fixa que cobrava mensualment cada regidor del
consistori, de govern i
d’oposició, que no tingués
ni dedicació exclusiva ni
parcial. Aquestes indemnitzacions es concedien en
concepte d’assistència als
diferents òrgans col·legiats –plens, juntes de govern, comissions informatives i com a portaveus
dels diferents grups municipals– i independentment
de si els edils hi assistien o
no.
El Departament de Treball, tal com va confirmar
ahir l’alcalde, Joan Carles
Garcia (CiU), va notificar
al consistori que el sistema
no era el correcte, perquè
el fet de pagar una quantitat fixa als regidors implicava que eren considerats
com a plantilla de l’Ajuntament i havien de pagar la
corresponent quota a la
Seguretat Social, cosa que
no s’ha fet mai. L’expedient obert al consistori va

consistori. Fins ara els edils que no tenien dedicació exclusiva o parcial cobraven una quantitat fixa mensual per les seves assistències als
òrgans col·legiats, hi assistissin o no. Treball
considera que aquesta mesura no és la correcta

perquè dóna a entendre que els regidors formaven part de la plantilla de treballadors de
l’Ajuntament, fet que comporta pagar la quota
a la Seguretat Social, i això no s’ha fet. El PSC,
a l’oposició, ha denunciat la situació.

Dures crítiques
contra els sous
«desmesurats»
del govern

Imatge d’arxiu d’un ple de l’Ajuntament de Tordera, al Teatre Clavé. / T.M.

obligar a modificar per ple
les indemnitzacions i a
calcular-les cada mes en
funció de l’assistència
efectiva de cada regidor.
L’alcalde va especificar
que la nova situació afecta
nou regidors, del govern i
de l’oposició, i ell mateix,
i que «en tots aquests anys
ningú, ni els tècnics municipals, ni les consultes a altres administracions, ni el
mateix Tribunal de Comptes havia fet cap puntualització sobre el sistema utilitzat». Garcia es mostra
«decebut» amb la manera

d’actuar dels socialistes,
als quals retreu que «hagin
preferit denunciar directament abans d’informar al
govern d’una situació que
podia ser irregular». El govern ha presentat un recurs
contra l’expedient obert
per Treball que pot comportar una sanció econòmica que, en qualsevol cas
determinaria directament
l’Estat, perquè l’àmbit
vinculat a la Seguretat Social correspon al Ministeri
de Trabajo i Immigración.
Per la seva banda, el PSC
considera que l’expedient

obert per Treball segur que
implicarà una multa «que
haurien d’assumir els regidors afectats de la seva
butxaca i no satisfer-la
amb les arques municipals». La regidora Montserrat de Diego va intervenir al ple per reclamar a
l’equip de govern «que no
faci pagar als ciutadans
una situació de la qual
s’han beneficiat els regidors del govern durant
molts anys, percebent sous
desproporcionats,
cosa
que el PSC ha denunciat
diverses vegades».

● Coincidint amb la denúncia interposada pel
PSC a Treball, el grup socialista ha repartit aquests
dies casa per casa el seu
butlletí, Diguem-ho tot,
amb un full annex en què
es detallen fil per randa els
sous que cobren tant els regidors del govern de CiU i
d’ERC com dels quatre
càrrecs de confiança que,
segons el PSC, tot i la situació de crisi actual que
afecta els ajuntaments el
govern de Tordera no s’ha
plantejat suprimir, tal com
ja han fet altres poblacions
de la comarca com ara Canet de Mar. En global, els
socialistes consideren que
les quantitats que hi apareixen són «desproporcionades» per un municipi de
les característiques de
Tordera i es pregunten què
en deuen pensar els
proveïdors de béns i serveis del consistori «que fa
mesos que no cobren». El
butlletí socialista també es
fa ressò de la sentència del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el
transport escolar que treu
la competència a l’Ajuntament d’aquest servei i li
atorga al Consell Comarcal del Maresme, amb el
qual Tordera està en litigi
des del 2003.
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