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Breus
BLANES

Expedienten Blanes per identiﬁcar
uns policies locals amb una orla

Organitzen un curs de
pallasso d’hospital
per distreure pacients

 UGT denuncia l’Ajuntament per vulnerar la protecció de dades i obrir una investigació als agents

BLANES | DdG

DdG/E.B.

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva juntament amb
l’Associació Salut i Clown organitzen un curs de pallasso d’hospital per captar i formar nous voluntaris que es vulguin incorporar
a la tasca de distreure i fer més
agradables les estades hospitalàries dels infants i els seus familiars.
El servei de pallassos d’hospital es
va iniciar el maig i es fa els dimarts
al matí a habitacions i passadissos
de l’Hospital de Calella, en concret
a la Unitat d’Hospitalització, a les
consultes externes de pediatria i a
l’àrea sociosanitària. Ara però es
volen captar nous voluntaris i ampliar el servei i ﬁns i tot per a distreure la gent gran hospitalitzada.

L'Autoritat Catalana de Protecció
de Dades (APDCAT), ens de la Generalitat, ha obert un expedient
sancionador contra l’Ajuntament
de Blanes per vulnerar la llei de protecció de dades. El motiu principal
és que una funcionària hauria
identiﬁcat uns agents de la policia
municipal –a qui a posteri se’ls va
obrir expedients sancionadors– a
través d’una orla que hi havia a les
dependències muicipals. Fruit d’aquesta actuació, la secció sindical
de la UGT de l’Ajuntament de Blanes va denunciar que un vulneració de les dades i l’APDCAT ha
obert expedient per falta greu en
trobar indicis.
Els fets es remunten en concret
al mes d’octubre, quan l’Ajuntament de Blanes va informar al
col·lectiu de la policia local que els
deixava de pagar 18.000 euros, una
part del sou per afrontar uns pagaments. Fruit d’això, recorden,
van intentar que es fes una reducció de sou proporcional a tots els
treballadors però ﬁnalment, es va
fer només als policies.
Això va provocar que el mateix
dia i fora de servei, un grup de policies locals s’adrecés al departament de Recursos Humans de l’Ajuntament per demanar explicacions i llavors, segons el sindicat, la
cap de Recursos Humans va començar a demanar els números
professionals dels agents fora de
servei i això, aﬁrmen va derivar en

CULTURA

desè festival de curts
a la platja de Blanes
BLANES | DdG

El Festival de Curtmetratges a la
platja de Blanes es celebra per
desè any consecutiu i avui a les deu
del vespre es podran veure una
mostra no competitiva on s’hi podrà veure una selecció dels millors
curtmetratges nominats i guanyadors de la darrera edició dels
premis Gaudí i els premis Goya. La
projecció també inclourà curtmetratges realitzats per directors
blanencs. Per completar la vetllada, a partir de les 12 de la mitjanit
hi haurà una sessió de música a
càrrec de Dj Antas, que farà ballar
als presents a ritme de Funk- Soul.
URBANISME

Els carrers de Can Bells
de Vilobí ja tenen nom
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18.000 €
La retallada de la polèmica
L’Ajuntament va deixar de pagar
18.000 euros al col·lectiu de la policia municipal, durant un mes segons
l’alcalde i això es va pagar després
però va originar el conflicte.

L’alcalde diu que han rectificat
fent un canvi en l’arxiu de
protecció de dades i critica els
agents per males formes

l’obertura de sis expdients sancionadors contra alguns dels agents
presents. La identiﬁcació es va fer
a través d’una orla on hi havia la
imatge de l’agent i el número professional que estava a les dependències policials, un fet que el sindicat va denunciar en creure que es
vulnera la protecció de dades. En
això, l’APRDCAT hi veu «indicis
de vulneració en el tractament i ﬁnalitat d’ús de les dades» perquè
l’arxiu, segons aﬁrma el sindicat, no
va ser creat per la identiﬁcació
personal sinó només per fer el carnet professional i un organigrama
de la plantilla.
A més, afegeix que l’Ajuntament
hauria d’haver informat a l’APRDCAT en la creació de qualsevol
ﬁtxer, i en aquest cas no ho hauria

L’alcalde de Blanes, Josep Marigó.

fet, afegeix. A més, el sindicat denuncia que l’orla ha desaparegut
des de llavors.
Multa de ﬁns a 300.000 €
Si ﬁnalment l’Autoritat Catalana
de Protecció de Dades (APDCAT)
considera que l’Ajuntament de Blanes ha fet una falta greu podria veure’s sancionat. Segons recull la llei
orgànica de Protecció de Dades
de caràcter personal es preveu per
a sancions greus unes sancions
que poden anar des dels 40.000 euros ﬁns als 300.000 euros.
Davant d’aquesta situació des de
de l’Ajuntament, l’alcalde de Blanes
Josep Marigó (PSC) recorda l’episodi que es va viure a l’Ajuntament durant aquell dia. I aﬁrma
que «els representants sindicals i els

treballadors haurien de dirigir-se a
les persones educadament i amb la
forma correcte sense insults i amenances» i afegeix que els que van
anar aquell dia a les oﬁcines municipals «eren policies locals i
apel·lo a la seva responsabilitat i
que tractin bé a la gent». I és que al
parer de Marigó el problema no rau
en l’episodi de la identiﬁcació dels
agents sinó a «les actituds xulesques» i recordava que «ﬁns i tot va
haver-hi algun dels presents que lladrava».
«Hem rectiﬁcat»
Tot i això, l’alcalde admet que l’Ajuntament ha rebut l’avís de l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades i destaca que ja han actuat
i que en el darrer ple van modiﬁcar
el ﬁtxer de dades de caràcter personal. I entre d’altres, relata hi ﬁguraran les empremptes digitals
dels agents i les fotograﬁes. Pel
que fa a la possible sanció econòmica, l’alcalde destaca que l’Ajuntament «ha rectiﬁcat» i que l’organisme del Govern procedirà com
cregui convenient.
Tot i això remarca que l’obertura dels expedients sancionadors
als agents «no té res a eure amb les
identiﬁcacions» i insistex que el
consistori ha fet algunes retallades
en temes com ara no deixar fer més
hores extres al col·lectiu policial
però que sempre «hen cobrat igual la nòmina cada mes, pagues dobles i en canvi seguim amb pitades,
insults i males cares», un fet que al
seu parer hauria d’acabar.
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Tordera comptarà amb una
zona verda de 15.000 m2 a
l’àrea de l’antiga Fibracolor

VILOBÍ D’ONYAR | DdG

Els carrers de Can Bells de Vilobí d’Onyar disposen de nom i fan
referència a les cases de pagès de
renom d’aquest sector. Els noms
dels vuit carrers són Can Moragues, Can Sensalista, Pujada d’en
Ballestar, Can Homs, Can Falgueró, can Dallonder, Can Solà i ﬁnalment el carrer Avinguda Can
Bells. La nomenclatura es va aprovar en el darrer ple municipal i ara
està a exposició pública.
POLÍTICA MUNICIPAL

C’s Sils demana que es
faci un ROM municipal
SILS | DdG

El grup de Ciutadans (C’s) de Sils
ha presentat una instància escrita
a l’ajuntament demanant al govern
(IdS) que redacti un Reglament Orgànic Municipal ja que Sils és dels
pocs municipis que no en té. Pel
portaveu Ramir Durá és una necessitat del dia a dia.

 El nou complex logístic

d’Inditex podria estar en
total funcionament a finals
d’aquest any
TORDERA | DdG

L’empresa responsable de la
creació de les noves naus i oﬁcines
d’Inditex han començat treballs de
construcció de la zona verda a
l’antiga fàbrica tèxtil Fibracolor
de Tordera i que tindrà una superfícies d’uns 15.000 metres quadrats. L’espai d’oci comprendrà
els terrenys situats entre la carretera N-II, el carrer Mare de Déu de
Montserrat i també l’entorn del
passeig ﬂuvial.
Aquest nou espai que es va començar a crear a ﬁnals del mes de
juny ocuparà una superfície d’uns
15000 metres quadrats, comptarà
amb una zona infantil, un circuit
de salut per la gent gran, un espai
per a la pràctica de l’esport i del
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passeig, així com un espai destinat
a bicicletes.
Segons la Regidoria de Territori de l’ajuntament de Tordera, com
relata en un comunicat, els responsables de l’empresa els van
informar que les obres van sobre
el termini previst, de manera que
aquset etiu es posarà en funcionament el centre logístic i al novembre s’haurien d’haver enllestit les oﬁcines de Massimo Dutti.
Segons les mateixes fonts, a ﬁnals d’any tot el complex d’Inditex
hauria d’estar al cent per cent en
funcionament. Inditex va anunciar
el febrer de 2011 que invertiria 190
milions d’euros en cinc anys en la
construcció d’un nou centre logísitc i preveu que es puguin crear
500 llocs de treball directes i 200
més d’indirectes. El nou centre de
distribució que tindrà una sitja
per emmagatzemar peces de roba
penjades, que serà la instal·lació de
la seva classe més avançada tecnològicament a tot Europa.

Un moment de l’acte celebrat dijous en aquest municipi de la Selva.

Francesc Homs fa una xerrada
sobre l’hisenda pròpia a Anglès
ANGLÈS | DdG

Francesc Homs, vicesecretari
general d’estratègia de CDC va
oferir dijous una xerrada sota el títol Ara hisenda pròpia, que estava
organitzat per la secció local de
CDC a Anglès i va tenir lloc a la sala
Fontbernat on va aplegar més
d’un centenar de persones. En
l’acte també hi van ser presents la
presidenta comarcal de CDC a la
comarca de la Selva Interior, Na-

talia Figueras i el president local de
CDC a Angles, Miquel Tarrés.
Francesc Homs va explicar detalladament per què considera
que Catalunya ha de comptar amb
una hisenda pròpia i així mateix
també va respondre preguntes
dels assistents. Finalment va destacar que «després de trenta anys
d’autonomia patim una asﬁxia
econòmica la qual s’ha anat agreujant en els darrers anys».

