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MUNDET AFIRMA QUE LA DEMOCRÀCIA ÉS «TOTALMENT ABSENT» EN ELS PLENS QUE ES CELEBREN A LA CORPORACIÓ

CiU de Tossa acusa l'oposició del
PSC d'estar «buits de propostes»

La piscina
en marxa

MARC MARTÍ

JORDI MELÉNDEZ
TOSSA DE MAR

Sessió plenària. Als darrers plens de Tossa s'han viscut moments de forta tensió.

EL GOVERN VA ELIMINAR FINS A VUIT PUNTS DE LA SESSIÓ PLENÀRIA

Només un punt en el ple de dimecres
■ El govern local format per CiU

i AET només va deixar un punt
de l'ordre del dia en el ple que l'oposició havia demanat. Aquest
punt, que no es va presentar perquè el PSC-JpT va abandonar la
sala abans de donar a conèixer
la moció, consistia en la proposta socialista de sol·licitar l'obertura durant tot l'any de l'oficina
dels Mossos d'Esquadra, que només s'obre durant els mesos de
juliol i agost, per facilitar que les
l'alcaldessa i, per això, en un acte de
responsabilitat, vam decidir abandonar el ple perquè s'havia convertit en una pura farsa. No era el
ple que havíem demanat, el nostre
tenia molts més temes a tractar». És

persones que volguessin denunciar un acte no haguessin de desplaçar-se fins a les comissaries de
Blanes o Lloret. L'alcaldessa Rosa
Monrabà (CiU) afirma que «l'oposició no ha fet la proposta perquè han marxat abans, però nosaltres haguéssim refusat aquesta moció».
Segons Monrabà, la Policia Local ja s'encarrega de rebre les denúncies. De totes maneres, la primera tinent d'alcalde, Maria Tela segona ocasió en menys d'un mes
que el govern local actua de la mateixa manera. En la primera ocasió,
els socialistes van decidir presentar un contenciós administratiu
contra l'acció del govern i ara han

L'Ajuntament de Tossa de
Mar va celebrar ahir a la nit
una sessió ordinària en la
qual es va aprovar l'adjudicació de la gestió de la piscina municipal coberta a l'empresa CEAE de Sant Feliu de
Guíxols, com ja va avançar
Diari de Girona ara fa unes
setmanes. L'empresa, que va
ser l'única que es va presentar al concurs d'adjudicació,
s'encarregarà de decidir el
personal que hi treballarà i
quins seran els preus que
s'hauran de pagar per poder
accedir als serveis de la piscina. L'Ajuntament farà la
cessió total de les instal·lacions a aquesta companyia.
A hores d'ara, el consistori
està estudiant la manera d'eliminar el dèficit econòmic
que hi haurà durant els cinc
primers anys a la instal·lació.
L'empresa CEAE ja gestiona
una de les piscines de Sant
Feliu de Guíxols i d'altres que
hi ha a la província de Barcelona. En el ple, a més, es va
aprovar la urbanització dels
carrers Esteve-Llach i Claudi
Girbal, entre d'altres.
■

L'alcaldessa assegura que sempre demanen el mateix i que no s'ha de debatre al plenari

L'Ajuntament de Tossa de Mar,
amb l'alcaldessa Rosa Monrabà
(CiU) al capdavant, ha acusat l'oposició, formada pel PSC-JpT, d'estar «buits de propostes» ja que en
els darrers plens que, per llei, havien demanat han presentat pràcticament els mateixos punts de l'ordre del dia. Segons Monrabà, «en
tot l'any 2002 podien demanar tres
plens i només n'han demanat dos
i, a més, amb pràcticament els mateixos temes en els dos casos, per
tant, creiem que estan buits de propostes». L'alcaldessa afegeix que
«a més a més, la majoria de punts
no es podien portar a ple perquè,
segons un informe de secretaria,
són temes que no són competència
de ser debatuts a plenari, sinó exclusivament a alcaldia». Monrabà
també assegura que, com que pràcticament eren les mateixes propostes que ja van haver d'anul·lar en un
altre ple de desembre passat, s'ha
utilitzat el mateix informe que ja es
va fer servir en aquella ocasió.
D'entre els punts eliminats per
l'equip de govern, format per CiU
i AET, hi havia la petició a la portaveu d'AET, Maria Teresa Moré,
perquè retiri el contenciós contra
el mateix Ajuntament per l'acord
de compra de la casa Zügell. També el PSC-JpT reclamava l'exposició dels resultats de les sentències
de l'any 2002 en les quals hi ha l'Ajuntament involucrat. Al mateix
temps, també demanava la prohibició de la construcció d'habitatges
de menys de 90 metres quadrats,
entre d'altres coses. Precisament, els
socialistes van decidir abandonar la
sala a mitja sessió del ple extraordinari de dimecres passat demanat per ells mateixos perquè l'equip
de govern els hi havia anul·lat vuit
de les nou mocions presentades.
Pilar Mundet (PSC) argumenta
aquest decisió afirmant que «s'havien tornat a retallar aquests punts
per voluntat purament política de

EL PLE D'AHIR

resa Moré, tenia la intenció durant el ple de proposar la creació d'una comissió per tal de millorar la seguretat, integrada per
la Policia Local, els Mossos d'Esquadra i la Regidoria de Governació de Tossa.
L'alcaldessa,Rosa Monrabà, de
forma irònica, reconeix que «és
la primera vegada des que governem que acabem un ple sense haver votat a favor o en contra d'alguna cosa».
assenyalat que amb tota probabilitat actuaran de la mateixa manera.
Per la seva part, l'alcaldessa Monrabà creu que, amb l'abandonament
del plenari, l'oposició no ha obrat

amb suficient serietat i respecte davant els vilatants i torna a reiterar
que si s'han anul·lat algunes de les
mocions presentades per l'oposició
no és per amagar coses, sinó perquè l'informe de secretaria avala que
els temes proposats no hen d'anar
a plenari.
Segons Monrabà, « el PSC diu
que treiem punts perquè tenim coses a amagar. Això no és cert. No tenim per què portar a ple temes que
no són competència de ser debatuts perquè ja es poden resoldre per
altres vies, tal com confirma l'informe de secretaria».
Pilar Mundet, d'altra banda, afirma que «la democràcia està completament absent en el desenvolupament dels plens, ja que s'eliminen punts i es tallen moltes vegades
les intervencions dels regidors del
PSC-JpT. A més, estem vetats en els
mitjans de comunicació locals. Per
això, hem decidit adoptar aquesta
actitud com a resposta».

L’AJUNTAMENT SORTEJA EL VIATGE EN CREUER DEL CONCURS DELS COMERCIANTS

Tordera escull Can Verdum com la
botiga amb l’aparador millor guarnit
DdeG
TORDERA

L’Ajuntament de Tordera ha entregat recentment diversos premis
relacionats amb les activitats de les
festes de Nadal, com el concurs d'aparadors, el concurs de pessebres
i el viatge en creuer patrocinat pels
comerços de la localitat. Per exemple, la carnisseria Can Verdum de
Tordera va ser l'establiment guanyador del I Concurs d'Aparadorisme Nadalenc organitzat pel
Consell Municipal de Comerç i al
qual hi han participat 19 comerços
locals.
El jurat qualificador del concurs
estava format per membres de la
Cambra de Comerç de Barcelo-

na, dissenyadors d'aparadors, dinamitzadors comercials i un representant del Consell Municipal
de Comerç.
El jurat va premiar l'aparador de
Can Verdum per la seva creativitat, efectivitat, imaginació, esforç
en la confecció i pel reciclatge d'objectes utilitzats.
D’altra banda, el 15.482 va ser
el número guanyador del sorteig
del viatge de la campanya «Viatja
amb el comerç» promoguda pel
Consell Municipal de Comerç i la
Regidoria de Promoció Econòmica.
El número premiat va ser repartit al supermercat Novavenda
(Can Mas) de Tordera i fins al moment es desconeix la identitat de

l'afortunat.
El premi correspon a un viatge
creuer pel Mediterrani que el guanyador podrà realitzar fins al mes
de març.
El guanyador/a del concurs
podrà passar a recollir el val corresponent al seu premi en un termini de 15 dies a les oficines de
l'Ajuntament de Tordera.
Si passats aquests quinze dies no
s'ha recollit el premi, el Consell
Municipal de Comerç donarà a
conèixer el número reserva que
també es va sortejar la nit de dimecres al Teatre Clavé.
També s’han fet públics els diversos guanyadors del concurs de
pessebres, segons les categories.
Així, en la categoria familiar va ob-

Millor aparador. Can Verdum ha estat escollit el més ben guarnit per Nadal.

tenir el primer premi Maria Muñoz. Pel que fa als pessebres de
col·lectius el guardó va recaure en
l’Associació de Gent Gran , l’Esplai. D’altra banda, en els pessebres exposats als aparadors de les

botigues va guanyar la fleca Germans Lladó. Finalment, en l’apartat dedicat als grups de catequesi,
es va considerar com a millor obra
«Camí de Betlem». Tots els pessebres van ser filmats.

