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ELS INDEPENDENTS RECORDEN QUE ÉS UN PEÓ «POLIVALENT» PERÒ QUE NO SE’L FA TREBALLAR AMB LA BRIGADA

OPINIÓ

Nou Maçanet acusa Antoni Guinó
de pagar un xòfer que no utilitza
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L'alcalde diu que fa 3 mesos que no puja al cotxe i que la seva tasca estalvia diferents taxes
DAVID ESTANY

T.C.C.
MAÇANET DE LA SELVA

El principal grup de l’oposició
a l’Ajuntament de Maçanet de la
Selva, els independents de Nou
Maçanet, han lamentat la gran
quantitat d’hores en què veuen treballant el personal que forma la
brigada municipal, en contraposició amb el «peó polivalent» contractat fa uns quinze mesos i que,
entre d’altres tasques, fa de xòfer
personal de l’alcalde del municipi, Antoni Guinó.
El portaveu dels independents
maçanetencs, Pep Romaguera, va
explicar en la darrera sessió plenària que quan se’l va contractar se’ls
va assegurar que quan convigués
se’l reclamaria per ajudar en les diferents tasques de la brigada municipal, com ara per realitzar treballs de jardineria.
En canvi, explica que se’l pot
veure en hores laborables sense dificultats com porta la mainada a
l’escola. El portaveu de Nou Maçanet va assegurar no tenir res en
contra d’aquesta persona, però
considera que, a més a més de xòfer d’Antoni Guinó, podria realitzar tasques d’ajut a la brigada, ja
que té la qualificació de «polivalent» en el càrrec.
«Greuge comparatiu»

D’aquesta manera, segons Pep
Romaguera, es podrien evitar situacions de «greuge comparatiu»
amb el personal de la brigada, que
segons explica el regidor independent, de vegades ha de repartir el butlletí d’informació muni-

Argi, això fa
lleig, brut i
pobre
uan s'acaben els arguments polítics, es recorre als atacs personals. No ho trobo bé. Argemir
González, alcaldable d'ICVEA, ha parlat en un mitjà de la
vida privada de l'alcalde de
Blanes, Ramon Ramos. Un
bon company que és diu Pitu,
quan pateix un «atac» d'indignació, ho diu, fa lleig brut
i pobre. Sí Argemir, hi ha molts
arguments per atacar-lo, ho
saps ben bé prou i més tu que
fa anys que et dediques a la política. Tampoc comparteixo
aquestes crítiques a una empresa que afirmes que finança
la campanya de CiU. Hi ha papers, en tens proves, o tu ho
llences als quatre vents i ja veurem què passa? Argi, en aquest
cas crec que has equivocat el
punt de mira. Fes política i
aporta arguments ferms.
És trist també que ara ICV-EA
per aconseguir més vots s'hagi aliat amb l'APOB-Agrupació Popular Obrera de Blanes,
quan el missatge més clar que
va deixar el seu candidat, que
tu has inclòs a les llistes, va ser:
«L'Ajuntament de Blanes és
anticonstitucional perquè fa
els tràmits en català». Digue’m
ingenu, però encara dec ser
dels pocs que troben que en
política no s'hi val tot i el camí
que has iniciat amb aquestes
crítiques és realment trist.
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Antoni Guinó. L’alcalde de Maçanet de la Selva en la darrera sessió plenària.

cipal «a hores no normals», en referència a la nit.
En resposta a aquesta crítica del
portaveu de Nou Maçanet, l’alcalde, Antoni Guinó (CiU), va començar la seva intervenció dient
que semblava que Romaguera
«disfruta» parlant «del xòfer de
l’alcalde». En aquest sentit, va declarar que feia tres mesos que no
pujava en aquest vehicle. D’aquesta afirmació diverses persones del

públic van deixar anar un «i per
què el vas comprar?».
Antoni Guinó va explicar que
quan es va jubilar l’agutzil, es va
decidir la contractació del peó polivalent i que fruit d’això, actualment s’estalvien moltes factures de
correu i taxi, així com de missatgers per la tasca que aquest està desenvolupant.
Quan es va produir la contractació d’aquest peó polivalent, Nou

Maçanet, ja va lamentar que l’alcalde hagués optat per adjudicar
la plaça «a dit». Aleshores va acusar Antoni Guinó de realitzar
aquesta adjudicació i altres càrrecs
amb manca de transparència, sense fer les passes que permetrien un
concurs públic obert segons els
mèrits i les capacitats dels aspirants: la publicació de les condicions i bases d’aquest concurs i
el dret a reclamació.

EL DIRECTOR DEL DIARI BASC VA FER UNA NOVA XERRADA

EL PARC PRUDENCI BERTRANA APLEGA MÉS DE 100 APARADORS DE DIFERENTS SECTORS

Otamendi agraeix a
Blanes el suport rebut

Felip Puig dóna el tret de sortida a la
XXVI Fira Mercat del Ram de Tordera

J.C.MAS

TAPI CARRERAS

T.C.C.
TORDERA

Xerrada. Otamendi en l'acte que es va celebrar a Blanes.
DdeG
BLANES

El director del diari basc Egunkaria, Martxelo Otamendi va agrair
recentment en un acte públic a Blanes la solidaritat i mostres de suport que ha rebut des del tancament del seu rotatiu per ordre judicial. Otamendi va assistir a la
xerrada convidat per l'entitat La

Casa del Poble. En la seva explicació, que va superar les dues hores davant una sala plena d'oients,
el director del diari, va relatar les
seves experiències i el funcionament que té en aquest moments
el diari Egunero que és el substitut de l’Egunkaria. Otamendi va
recordar també els cinc dies de tortures a les dependències de la direcció general de la Guàrdia Civil.

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Felip Puig, va ser l’encarregat de
tallar la cinta que dóna per
inaugurada la Fira Mercat del
Ram de Tordera, que ocupa
40.000 m2 del Parc Prudenci
Bertrana i que enguany arriba
a la seva XXVI edició.
Els discursos inaugurals van
anar encaminats a destacar la
rellevància adquirida per la Fira
i que serveix pràcticament com
a aparador de l’activitat econòmica del municipi de l’Alt Maresme.
Entre els aparadors del certamen s’hi poden trobar productes de diferents sectors:
agricultura, ramaderia, motor
i artesania, entre d’altres. Enguany, també hi ha un nombre
important d’estands dedicats
a les noves tecnologies i al medi
ambient. Com cada any, hi
haurà diferents activitats paral·les durant el dia. La mostra

Les personalitats. Felip Puig acompanyat per l’alcalde, Joan Carles Garcia.

es tancarà demà.
Entre les novetats destaca la implantació d’un premi que guardonarà un producte innovador que
es presenti a la Fira. També s’ha incorporat per primera vegada un
espai format íntegrament per les
entitats local, on poden promocionar-se i mostrar les seves activitats. A més a més, l’Ajuntament

ha instal·lat una web-cam que fa
fotografies i que posteriorment
es poden visualitzar a la pàgina oficial del consistori a Internet, on
s’hi podran fer comentaris.
Per segon any, deu restaurants
de la localitat oferiran el plat de
la Fira, amb els peus de porc com
a base i condimentats a l’estil de
cada establiment.

