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PAÏSOS C ATALANS

Caldes d’Estrac suspèn de sou i feina
per un any la secretària en un ple tens

TORDERA

Adigsa sorteja 55
pisos de protecció
oficial de lloguer al
sector Sant Jaume
● L’empresa pública
Adigsa, adscrita al
Departament de Medi
Ambient i Habitatge,
va sortejar fa pocs
dies 55 habitatges de
protecció oficial de
lloguer, ubicats a la
segona fase de la promoció de Sant Jaume,
situada entre els carrers de Girona i
l’avinguda dels Països Catalans de Tordera. Els pisos han estat construïts per l’Incasòl i seran administrats per la mateixa
Adigsa. Es tracta d’un
edifici de 62 pisos de
lloguer, dels quals set
se’ls reserva l’Ajuntament per a afectats de
remodelacions urbanístiques. Cinquantacinc habitatges tenen
dos dormitoris i set en
tenen un. La superfície útil dels pisos oscil·la entre els 45 m²
del més petit i els
60 m² del més gran. A
més, la promoció disposa de dos locals que
s’adequaran com a
habitatges
tutelats,
d’acord amb un conveni que en el seu dia
van signar l’Ajuntament i l’Incasòl. Un
dels habitatges està
adaptat perquè hi puguin viure persones
amb mobilitat reduïda. / EL PUNT

EL PUNT | Dijous, 8 de juliol del 2010

Els Mossos d’Esquadra fan fora de la sala el regidor del PSC, Miquel González, a petició de l’alcalde
ELENA FERRAN / Caldes d’Estrac

●

Per primer cop en la política municipal de
Caldes d’Estrac es va expulsar de la sala de plens
un regidor. Va ser ahir, en el transcurs d’un ple
extraordinari convocat per aprovar l’expedient
La portaveu del PSC, Rosabel Cantenys, va criticar
durament la decisió del
govern municipal de suspendre de sou i feina per
un any la que fins al 2008
va ser la secretària municipal. «Han buscat les suposades faltes i infraccions a
partir del 2003 per fer-li la
vida impossible i vestir un
expedient», va afirmar.
Segons Rosabel, aquest
«assetjament laboral» va
començar en el moment
que la secretària va emetre
un informe desfavorable
sobre la càrrega financera
que suposava l’aparcament per generar energia
solar que es volia fer a tocar de l’N-II.
L’alcalde, Joaquim Arnó (CiU), va manifestar
que l’expedient sancionador repassa mandats anteriors perquè en l’actual
«no s’han comès irregularitats». Arnó va recordar
que el Síndic de Greuges
està repassant els comptes
de l’any 2004, i la fiscalia,
les concessions del poliesportiu per un presumpte
delicte de malversació de
cabals públics. Al final del
punt, i quan la portaveu so-

sancionador per suspendre de sou i feina per un
any la secretària municipal que està apartada del
servei des del 2008, quan va agafar la baixa laboral. El govern de CiU defensa que hi ha un seguit
d’irregularitats comptables que s’estan investi-

gant, i el PSC denuncia que és una situació
d’«assetjament laboral» contra la secretària perquè va fer un informe desfavorable del projecte
de l’aparcament d’energia solar que ha executat
el govern actual.

«Repeteix
sempre les
malifetes i ja no
l’escoltem»

El regidor Miquel González (PSC) amb dos agents de la policia local de Caldes. / E.F.

cialista ja havia anunciat el
seu vot contrari, va ser
quan el regidor del PSC
Miquel González va acusar l’alcalde d’haver fet
reiterades
acusacions.
L’enfrontament, que ja

s’havia repetit en els últims plens, va acabar amb
la suspensió temporal del
ple fins que González no
abandonés la sala. El cap
de la policia va avisar els
Mossos d’Esquadra perquè

a petició de l’alcalde fessin
fora el regidor, que va ser
seguit per la resta de companys de partit. El ple va
continuar amb normalitat
amb l’aprovació de la resta
de punts de l’ordre del dia.

● Els plens municipals de
Caldes acostumen a ser un
seguit de retrets entre el
que ha fet o ha deixat de fer
el grup que governa i el
que va fer el que ara és a
l’oposició. La regidora socialista Rosabel Cantenys
no va desaprofitar el ple
d’ahir per criticar la gestió
que està fent el govern
d’Arnó, a qui acusar de
«muntar un ajuntament
paral·lel» per fer i desfer.
Va recordar episodis ja denunciats, com ara l’ampliació de l’escola bressol, les
denúncies per l’enllumenat
públic o el crèdit per fer
realitat l’aparcament de
plaques
fotovoltaiques.
L’alcalde va deixar anar en
la seva intervenció: «Sempre ens repeteix les nostres
malifetes i ja no l’escoltem.» Després l’alcalde
també va recordar antigues
gestions del PSC, com ara
la del poliesportiu o la de la
brossa.

El bus hospitalari de l’Alt
Maresme, a la corda fluixa
per un cost no assumible
T.M. / Malgrat de Mar

●

 Millores en un pàrquing de Pineda. L’aparcament
públic i gratuït per a una vuitantena de vehicles del carrer
Tribala de Pineda de Mar, en ple centre del municipi, s’ha
tancat temporalment per poder fressar el terreny i millorar-ne les condicions actuals. Les previsions apunten al
dia 14 per tornar-lo a obrir als cotxes. / T.M.

El servei de bus urbà per
connectar les poblacions
de Malgrat, Santa Susanna, Palafolls i Tordera amb
l’hospital Sant Jaume de
Calella passa per uns moments difícils que fins i tot
podrien acabar amb la seva desaparició. La iniciativa conjunta que es va prendre el 2006 entre els quatre
municipis per facilitar
l’accés de determinats
col·lectius al centre hospitalari esdevé quatre anys
després una despesa important i fixa que alguns
ajuntaments fa temps que
no poden pagar. Aquesta
situació, afegida a uns moments de recessió de serveis municipals, ha posat
sobre la taula dels quatre

socis la necessitat d’optimitzar el servei o, en el pitjor dels casos, de suprimirlo. Fonts municipals van
explicar que en la darrera
de les reunions amb la direcció general de Ports i
Transports es va plantejar
un pla de pagament esglaonat perquè la concessionària no es retiri del servei. La situació s’hauria de
resoldre definitivament en
les properes setmanes,
perquè els municipis que
sí que estan al dia del pagament argumenten que no
es faran càrrec de més despeses extres.
L’ultimàtum es basa en
el fet que hi ha un dels pobles que fa dos anys que no
paga la seva part. En la mateixa reunió també es va

Inauguració del bus hospitalari l’any 2006. / T.M.

parlar de reduir el nombre
de viatges en funció de les
hores en què hi puja més
gent. Actualment, el bus
hospitalari funciona de di-

lluns a divendres amb un
total de vint-i-quatre viatges i els dissabtes en fa
quatre d’anada i tornada a
Calella.

