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La Selva

POLÍTICA

TORDERA

Mallart (CiU) nega que ser regidor sigui
«incompatible» amb la gerència d’aigües

Ofereixen un
curs per obtenir
el graduat en
educació
secundària

L’edil assegura que la companyia subministra l’aigua de Vidreres des de fa 17 anys

DdeG, Tordera.

dificultat de manca d’aigua en el
subministrament del municipi.
Així, afegeix que «el fet de ser regidor en una àrea que no té cap
competència ni vinculació amb
la regidoria assignada no suposa cap mena de problema ni conflicte d’interessos i, per tant, no
hi ha cap mena d’incompatibilitat».
Un dret de l’Ajuntament

DdeG

CARLES MALLART. El regidor d’Urbanisme, en primer terme, nega les acusacions de Manuel Valdivieso.

El regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de
Vidreres, Carles Mallart, ha negat la seva
incompatibilitat com a
regidor, tot i ser membre de l’empresa que
subministra aigua al
municipi. Mallart afirma que és un conveni
signat fa uns 17 anys.
■

J.C., Vidreres.

El regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Vidreres, Carles
Mallart (CiU), ha negat la presumpta incompatibilitat que té
com a regidor de l’Ajuntament i
com a directiu d’una empresa
d’aigües que està vinculada a
l’Ajuntament. Mallart manifesta
que aquesta companyia, des de
fa uns 17 anys, està subministrant l’aigua a l’Ajuntament de
Vidreres «en alta» per subrogació de drets i deures de l’entitat
Saure S.A., que va signar un pro-

tocol de bases el 1984 entre la
promotora d’Aiguaviva Park,
Urbanisme de la Generalitat i
l’Ajuntament de la localitat, en
el qual, entre altres acords, l’Ajuntament es reser va el dret de
250 m3 al dia, dret ratificat a la
llicència d’obres d’abril de 1998,
deu anys després, i vigent en
l’actualitat, ja que cap de les
dues parts hi ha renunciat.
En la missiva, afirma que és
un fet públic i notori que la venda d’aigua en alta per part de la
companyia ha suposat pal·liar la

A més, assenyala que la compra d’aigua en alta per part de
l’Ajuntament en cap cas és una
concurrència d’ofertes, sinó un
dret de l’Ajuntament de Vidreres i recorda que la regidoria
d’Obres i Ser veis és responsabilitat del regidor d’Esquerra
Republicana de Catalunya
(ERC), Jordi Daranas, des del
primer dia d’aquest mandat on
governa amb CiU.
El regidor independent a l’oposició a l’Ajuntament de la localitat, Manuel Valdivieso, va
denunciar el passat cap de setmana la possible incompatibilitat del regidor Carles Mallart, ja
que figurava com a gerent de
l’empresa que venia aigua a l’Ajuntament del municipi.
En aquest aspecte, Valdivieso
ha instat el consistori a discutir
en el proper ple la possible incompatibilitat de Carles Mallart
com a regidor al consistori vidrerenc.

Valdivieso ha
demanat que
s’estudiï la
incompatibilitat
■

L’Ajuntament de Tordera
col·labora amb l’Aula de Formació Empresarial per oferir
el curs de graduat en educació secundària. Cal recordar
que l’aula, en col·laboració
amb el consistori, ofereix la
possibilitat de treure’s el títol
oficial d’ESO a les persones
majors de 17 anys que no
l’hagin obtingut en el seu moment.
En aquest sentit, el regidor
de Participació Ciutadana, Josep Llorens, assegura que el
curs pretén donar una segona
oportunitat a tota la gent que
no va poder estudiar, ja que,
amb la desaparició de l’antic
graduat escolar, serà indispensable obtenir el graduat
en educació secundària per
acreditar una formació bàsica
per al món laboral.
S’espera una bona resposta

Per aquest motiu, Llorens
espera una bona resposta
d’inscripció, atès la forta demanda registrada. Les classes
s’iniciaran durant aquest mes
i podran ser presencials al local Emili Vendrell en horari
nocturn, o bé mitjançant el
sistema de tutories personalitzades en horaris convinguts.
Els exàmens tindran lloc el
juny del 2005 o bé el gener de
2006, en funció del ritme d’estudi de l’alumne. Per les inscripcions cal adreçar-se a
l’Aula de Formació Empresarial, al carrer de Puigvert, 10,
de dos quarts de quatre de la
tarda a nou de la nit.

CONSELL COMARCAL

Fan una xerrada per definir el nou
Estatut convidant les entitats
Va ser organitzada pel Departament de Participació Ciutadana
DdeG, Santa Coloma.

La Delegada del Govern de la
Generalitat a les comarques gironines, Pia Bosch, el director
general de Par ticipació Ciutadana, Quim Brugés, i el president del Consell de la Selva, Jor-

di Iglesias, van par ticipar recentment en una xerrada sobre
el nou Estatut. La trobada, organitzada pel Departament de
Participació Ciutadana, i amb el
suport de l’ens comarcal, va servir per copsar les opinions de

ciutadans i col·lectius sobre el
nou Estatut que s’ha d’elaborar.
A més, darrerament el Bus de
l’Estatut va ser a la capital de la
Selva. Les trobades amb la ciutadania ja s’havien realitzat a altres comarques.

DdeG

XERRADA. La delegada del Govern en va formar part.

