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L’EMPRESA QUE FA LA LÍNIA DEL BUS HAVIA FET ARRIBAR UNA QUEIXA A L’AJUNTAMENT PER NO PODER PASSAR

La col·locació de pilones a 4 carrers
irrita els residents al centre de Vilobí
El regidor de Serveis adverteix de la intenció de multar els vehicles que hi segueixin aparcant
MARC MARTÍ

J.CAUPENA
VILOBÍ D’ONYAR

La col·locació d’una cinquantena de pilones a quatre carrers de
Vilobí d’Onyar ha irritat els veïns
del sector que es queixen perquè
ara no poden aparcar-hi els seus
vehicles.
La mesura, que afecta els carrers
Sant Josep, Bernat Boadas i Santa Margarida, s’ha fet per facilitar el pas de l’autobús de línia. El
regidor d’Obres i Serveis, Joaquim
Torrent, va manifestar que la
col·locació de pilones era la darrera de les determinacions per evitar que hi aparquessin cotxes que
dificultaven el pas del bus.
«No ens fan cas. Primer vam posar senyals de prohibició, després
vam pintar franjes grogues i, davant d’aquesta situació, vam optar per les pilones», afirma resignat el regidor. Així, va manifestar que els ciutadans s’haurien
d’acostumar a complir les normes
de circulació.
Torrent explica que el que no es
podia permetre era que el bus s’hagués d’anar a buscar a un quilòmetre i mig del poble perquè el
vehicle no podia passar. «Davant
de l’ultimàtum que ens van fer,
vam optar per la col·locació

S’obre el període
d’inscripció per a la
futura llar d’infants
de Tordera
TORDERA.- La Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de
Tordera obre a partir de demà
el període de preinscripció per
a la futura llar d'infants municipal. La regidora d’Ensenyament, Maria Àngels Cayro, va
recordar que les inscripcions
s’atorgaran tenint en compte el
que marca la Generalitat.
La previsió de la Regidoria
d’Ensenyament és poder disposar del nou equipament infantil a partir del mes de novembre d’aquest mateix any. La
nova llar d’infants municipals
estarà situada a la prolongació
del carrer Bruc, prop de l’actual
llar d’avis de Can Comte.
Maria Àngels Cayro va
avançar que, en l’actualitat, el
projecte ja compta amb subvencions per poder-lo executar.

Les places que s’ofereixen

Pilones. S’han posat per evitar que els cotxes dificultin l’accés al poble de l’autobús de línia.

d’aquestes pilones, que afecta els
tres carrers que envolten la plaça
on el bus recull els viatgers». A més,
Torrent va anunciar que si ara els
vehicles segueixen aparcant davant

les pilones, com succeeix en alguna ocasió, es trucarà als Mossos
d’Esquadra perquè formulin les
denúncies pertinents i així es compleixin les normes de circulació.

Pel que fa a la instal·lació de més
pilones, el govern local està mirant
altres llocs del municipi on la problemàtica amb els vehicles mal
aparcats també sigui important.

Pel que fa a les places que
s’oferiran a la llar d’infants,
aquestes seran: 7 places ordinàries (més una plaça d’educació especial) per a nens i nenes que cursin P0; 24 places ordinàries per a nens i nenes de
P1 i 38 places ordinàries per als
alumnes de P2.
Tant als cursos de P1 com P2
es reserven dues places per a
alumnes d’educació especial.
A més, també es preveuen
hores d’acollida, així com una
ampliació de la jornada mínima a més temps. C. GONZALEZ

OPINIÓ

PROP DE TRES-CENTES PERSONES HI VAN ASSISTIR

PERE GARCIA

És 18.000 el doble
d’1.253.000 euros?
n l’últim ple de l’Ajuntament de Blanes es va
aprovar per unanimitat
un acord en el qual s’assabentà
el ple de les despeses no autoritzades d’anys anteriors, per no
haver seguit els tràmits reglamentaris, per import de
1.253.342,45 euros i s’encarregava a la Comissió Especial de
Comptes el seu estudi i dictamen.
També es va fer palès que
aquestes despeses, que corresponen als anys 1999 fins al juny
del 2003, no estan comptabilitzades i, per tant, les que es reconeguin, s’hauran de pagar amb
els superàvits pressupostaris
d’aquest i pròxims anys.
Per tant, aquest és un problema heretat per l’actual equip de
govern i que entenem que no es
pot obviar i se li ha de fer front
com més aviat millor.
En el mateix ple, el portaveu
de Convergència i Unió, el Sr. Ramon Ramos, alcalde durant l’etapa dels fets, suposo que sentintse responsable directe del problema, va voler justificar-se
utilitzant el següent argument:
«Nosaltres quan vam entrar no
ens vam trobar això, ens vam trobar això multiplicat per dos, però
això és una funció normal en un
Ajuntament...» paraules textuals

E

expressades en el ple i recollides en
diferents diaris. El «vam entrar» es
referia a l’any 1995 quan CiU va recuperar l’Alcaldia de Blanes, i la va
mantenir fins al 2003.
Com a responsable de l’àrea d’Hisenda, ara i del 1991 al 1995, vull
desmentir categòricament l’afirmació que va fer el Sr. Ramon Ramos.
Segons la documentació que es
troba a l’Ajuntament de Blanes, certificada per la Intervenció Municipal i que està a l’abast de tothom,
l’import total de les factures anteriors a l’any 1995, que es van reconèixer en anys posteriors, va ser
de 18.192,11 euros (que equivalen
a 3.026.912 pessetes que era la moneda vigent en aquells moments).
El reconeixement d’aquestes factures es va fer en dues comissions
de Govern: la del 25 d’agost de1995
per valor de 14.772,59 euros i la del
17 d’abril de 1996 per valor de
3.419,52 euros.
És evident per a tothom que la
quantitat de 18.192,11 euros és molt
inferior a la quantitat que ens hem
trobat ara de 1.253.342,45 euros i
molt més inferior si la comparéssim amb el doble d’aquesta, tal com
va afirmar el Sr. Ramon Ramos en
el ple.
El retard en aquest desmentit es
deu a la prudència i rigor que tots,
i en especial el responsable de l’àrea

d’Hisenda, hem de tenir amb els temes de diners i, per tant, abans de
desmentir les paraules del portaveu
de CiU, que em van colpir l’oïda el
dia del ple i que personalment estava convençut que no podien ser
certes, volia estar-ne ben segur i documentat del que havia passat l’any
1995.
Opino que també ho havia d’haver fet el Sr. Ramon Ramos abans
de dir-ho tan alegrament en el ple.
Considero que l’àrea d’Hisenda
d’un Ajuntament se li ha d’aplicar
aquella dita tan americana que diu
«No news good news» (que podríem traduir per «si no hi ha notícies són bones notícies») i es pot
constatar que he fet molt poques
declaracions als mitjans de comunicació i sempre a petició dels periodistes, mai d’iniciativa pròpia.
Però aquesta vegada no podia deixar passar per alt aquesta relliscada del portaveu de CiU en honor a
la veritat i al treball i esforç de tots
els regidors que m’han precedit en
el càrrec.
Deixeu-me dir finalment que l’argument que va utilitzar el Sr. Ramon Ramos, a més de ser fals, com
demostra la documentació, el trobo de «pati de col·legi », és a dir, justifica una cosa que s’ha fet malament perquè un altre també l’ha fet
malament. No hem sembla un bon
argument per a un polític. Si aquesta fos la forma de treballar no
avançaríem. Sempre s’ha d’intentar
millorar el que han fet els altres i en
especial les coses que no s’han fet
correctament. Aquesta és l’obligació de tots els regidors i crec que és
el que ens demana la ciutadania.
Regidor d’Hisenda de Blanes

Anglès celebra la Festa
d’Homenatge a la Gent
Gran amb un dinar
MARIA NOGUER

Dinar. Els habitants més grans de 70 anys n’han estat protagonistes.
MARIA NOGUER
ANGLÈS

La població d’Anglès va celebrar ahir la tradicional Festa
d’Homenatge a la Gent Gran.
Enguany, es celebrava el 54
aniversari de la festivitat i hi van
assistir prop de 300 persones.
Tot i que la festa estava oberta
a tothom, els habitants de la població majors de 70 anys van
ser-ne els protagonistes i l’Ajuntament del municipi, amb la
col·laboració de diferents empreses, va homenatjar-los amb
un dinar.

La festa va començar a les 11 del
matí a l’església parroquial amb
un ofici solemne, però a dos quarts
de 2 del migdia va començar el dinar al Pavelló d’Esports. El menú
constava de tres plats: amanida catalana amb embotits artesans, un
combinat de peix «zarzuela» i, finalment, vedella amb bolets. Per
postres es va oferir un pastís commemoratiu.
La novetat més destacada d’enguany va ser el canvi d’ubicació
d’aquest dinar, ja que antigament
es feia al menjador del col·legi públic Pompeu Fabra però, per raons d’espai, s’ha fet al pavelló.

