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L’ALCALDESSA PILAR MUNDET ES MOSTRA SATISFETA, TOT I QUE RECORDA LA MALA INTENCIÓ DE L’OPOSICIÓ EN EL CAS

Empresa i empleades tanquen el
conflicte de la recaptació de Tossa
La societat, contractada pel Consell Comarcal, els manté els sous i l’horari fins al juny
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L’empresa GRS, que s’encarrega de fer la recaptació municipal
de Tossa pel Consell Comarcal de
la Selva, ha arribat a un acord definitiu amb les treballadores del servei. La polèmica havia sorgit perquè, segons els grups de l’oposició,
amb el traspàs de competències de
la recaptació al Consell Comarcal, el personal, tot i continuar amb
la feina, passava a tenir pitjors condicions laborals.
L’alcaldessa de Tossa, Pilar Mundet (PSC), que es mostra molt satisfeta per l’acord, ha explicat que
«finalment, GRS i quatre de les cinc
treballadores implicades han arribat a un acord definitiu i, a partir
d’aquest dijous vinent, la recaptació municipal ja anirà a càrrec
del Consell Comarcal». En aquest
sentit, Mundet afegeix que «durant
aquesta setmana, s’ha tancat l’oficina de recaptació per poder condicionar-la amb el material de GRS
i posar-ho tot a punt».
El contracte s’inicia a partir de
l’1 d’abril amb el mateix sou net
que les treballadores cobraven fins
ara, però, en el decurs dels primers
mesos es farà una valoració de cada
persona per tal de decidir alguna
possible millora. Tanmateix, pel
que fa a l’horari, l’empresa permet
que les treballadores facin, fins al
30 de juny, el mateix horari que
feien fins ara. Llavors hauran de fer
el de la resta de treballadors de GRS,
que inclou quatre tardes setmanals.
Mundet, que vol deixar clar que
aquestes persones no són treba-

Alcaldessa i secretari. La socialista Pilar Mundet s’ha mostrat satisfeta per l’acord amb les treballadores.

lladores de l’Ajuntament sinó d’una
empresa que treballa per a l’Ajuntament, assegura que «a més a més,
se’ls ha ofert una garantia de continuïtat que fins ara no tenien, ja
que seguirien adscrites si l’Ajuntament decideix cancel·lar o no
prorrogar el conveni amb el Consell».
Les males intencions de CiU i AET

D’altra banda, l’alcaldessa socialista ha recordat que «sobretot
els grups de CiU i AET han volgut interferir en aquest cas d’una
manera mal intencionada, possi-

blement per interessos polítics, volent influir en les treballadores».
Segons Mundet, «l’únic que fan
aquests dos grups és crear demagògia i catastrofisme, però sense aportar cap solució. Simplement
volien distorsionar, desinformar,
intoxicar i manipular aquestes
noies».
Una de les persones més crítiques en aquest afer va ser la portaveu d’AET, Maria Teresa Moré,
que creia que l’equip de govern va
signar el conveni amb el Consell
per «treure’s la feina del damunt,
ja que no en saben més».

Tanmateix, la polèmica també va
arribar a les files d’ERC, socis de
govern del PSC, quan el número
2 del partit a Tossa, Lluís Soler, va
retirar el suport al seu cap de llista i regidor, Pere Illamola, per
aquest assumpte. Des d’ERC es va
dir que Soler hi tenia interessos personals per vincles familiars i que
s’havia de preferenciar, per sobre
de tot, els interessos generals del
municipi.
Finalment, Mundet creu que
«serà ara quan en deixarem de parlar i començarem a treballar temes
com els padrons o els tributs».
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La torderenca Carme
Neira és escollida
pubilla del Maresme
per aquest any
TORDERA.- La pubilla de Tordera, Carme Neira, ha estat proclamada pubilla del Maresme
per aquest any 2004. A més a
més, l’hereu de Tordera, Jordi
Pimas, ha aconseguit el títol de
primer fadrí d’aquesta comarca. L’acte, que es va celebrar dissabte a Santa Susanna amb l’assistència d’unes 300 persones,
va servir per proclamar aquests
dos joves torderencs de 19 anys
com els dos màxims representants del Maresme per aquest
any.
Neira afirma que se sent
«molt contenta i il·lusionada de
poder representar a partir d'ara, a banda de Tordera, a tota la
comarca del Maresme». La pubilla explica que la feina continuarà essent la mateixa, és a
dir, «anar a diversos actes, trobades o festes majors dels pobles com a representant del teu
municipi, però, en aquest cas,
a més a més de tota la comarca».
Carme Neira, que va agafar
el testimoni de Laura Sanguino com a pubilla del Maresme, estarà acompanyada de
l’hereu de Santa Susanna, Robert Pi, que va ser elegit hereu
del Maresme agafant el relleu
d’Oriol Trabal.
Per la seva banda, l'hereu de
Tordera, Jordi Pimas, va ser proclamat primer fadrí d’aquella
comarca. Pimas també va mostrar la seva satisfacció per la seva
elecció com a primer fadrí del
Maresme.
La proclamació de la pubilla,
hereu, dames i fadrins es va celebrar amb la presència de les
principals autoritats del món
del pubillatge i de molts dels alcaldes i regidors de la comarca
del Maresme. JORDI MELÉNDEZ.

