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Un plus de 120 euros per a la
policia trenca el consens pel
conveni de treballadors de Calella
CiU acusa el govern d’ERC i el PSC de fomentar els greuges comparatius
T. MÁRQUEZ / Calella

El nou conveni dels treballadors
de l’Ajuntament de Calella es va
aprovar ahir només amb els vots a favor del govern. CiU, a l’oposició, va
●

Ni govern ni oposició posen en dubte la professionalitat dels agents i el dret
a cobrar un sou digne. Però, segons CiU, negociar
condicions a part amb el
cos «fomenta greuges
comparatius amb altres
col·lectius.» La regidora
Irene López va retreure al
regidor d’Hisenda, Jaume
Puig (ERC), la manca de
resolució «en tres anys i
mig que s’està negociant».
«No han estat capaços de
racionalitzar l’estructura
salarial i incloure els plusos en aquells conceptes
que ja estan previstos com
a tals», va recriminar la regidora convergent. Per la

denunciar que no s’havia mantingut
la voluntat inicial de fer un únic
acord per a tots els col·lectius municipal i sí, en canvi, s’havia afavorit el
cos de la policia signant a part altres

compromisos. El principal és un plus
de 120 euros per agent i mes per la
disponibilitat de fer torns. CiU va
acusar el govern de no ser capaç de
racionalitzar l’estructura salarial.

Imatge d’arxiu del ple de Calella. / EL PUNT

seva banda, Puig va recordar que «sempre hi ha hagut un conveni concret
amb la policia» i va assegurar que els acords presos, com el plus, s’han
d’entendre «per les carac-

terístiques específiques
del col·lectiu, com ara la
perillositat a la feina». El
responsable d’Hisenda va
especificar que es pagarien 120 euros per agent i
mes en concepte de dispo-

nibilitat per fer torns. «Les
hores extra es continuaran
pagant, però a un preu més
reduït i seran gestionades
directament pel comandament», va dir. Entre les millores del nou conveni dels
treballadors de l’Ajuntament de Calella –vigent
fins al 2009– destaquen la
igualtat de tracte per a aspectes socials, l’establiment de nou dies per a assumptes propis i de 23 dies
laborables –i no 30 de naturals com abans– en concepte de vacances. «Hi
haurà una comissió que
vetllarà per resoldre els
problemes que puguin
aparèixer», va assenyalar.

EL MASNOU

ERC no veu de bon ull la construcció
d’un centre comercial
● ERC del Masnou no està d’acord amb la instal·lació d’un centre comercial per al lleure i l’oci
als afores del municipi, a peu de l’N-II. Carme
Giol, candidata d’ERC a l’alcaldia del Masnou i actual soci del tripartit juntament amb el PSC i ICVEUiA, va explicar que la zona està qualificada per a
equipaments comercials però que en cap cas estava
previst instal·lar-hi una locomotora comercial. «És
un solar on només hi haurà d’anar una sola activitat
comercial, com per exemple un concessionari de
cotxes», raonava Giol. La candidata republicana
també va manifestar que «primer s’ha de parlar
amb els comerciants del municipi, perquè es poden
veure afectats». Giol es va mostrar partidària que
després de les eleccions es renegociï el futur ús del
solar. / EL PUNT

ALELLA

CiU proposa un hora de franc per als
alellencs a les zones blaves del poble
● CiU d’Alella proposa aparcar de franc durant
una hora a les zones blaves del municipi per a tots
els alellencs. Aquesta és una de les propostes de la
federació nacionalista, que entre d’altres coses
també destaca la creació d’un pla de barris d’acord
amb el pla de d’accessibilitat. L’ampliació de l’edifici de l’ajuntament i la conversió de la riera en una
rambla també són prioritats de l’equip liderat per
Carme Tort, que ara és a l’oposició. Pel que fa a la
seguretat, CiU proposa incrementar la policia de
proximitat i implantar l’agent cívic escolar. La
construcció d’un casal per a joves i la promoció del
conreu de la vinya són altres propostes. / LL.A
PUBLICITAT

ERC de Tordera vol fer aparcaments
dissuasius i afavorir els vianants
afecten els usuaris habituals i aquells que voldrien
fer-ne ús i no poden per la
manca de freqüència dels
combois. Costas va estar
acompanyat de Laia Cañigueral, diputada de les
JERC al Congrés, que ha
presentat una bateria de
preguntes i dues proposicions no de llei a Madrid
per reclamar millores en la
línia 1 de Renfe. «Ja és hora que s’inverteixi en

aquest transport, tant en la
infraestructura com en el
nombre de trens», va dir.
«El creixement que ha
tingut Tordera ha afectat la
mobilitat del poble, en especial el flux de vehicles, i
això ens obliga a preveure
espais on deixar-los per
evitar que col·lapsin el
centre», va explicar Costas. En aquest sentit, el
candidat va parlar de condicionar cinc zones al vol-

tant del nucli urbà «perquè
la gent pugui accedir a peu
i amb rapidesa al municipi». La plaça de la Sardana, el pavelló o la zona de
la Musclera són alguns
dels espais pensats per
ERC. Unit als aparcaments, ERC considera de
vital importància «ampliar
voreres i treure les barreres arquitectòniques», a
banda de potenciar l’ús de
la bicicleta.
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T. MÁRQUEZ / Tordera

ERC de Tordera té entre
les prioritats del programa
electoral la millora de la
mobilitat al municipi. Ahir
el candidat republicà Bernat Costas va presentar les
propostes relatives a
aquest àmbit a l’estació de
tren de Tordera. L’escenari, buscat amb intenció,
pretenia demostrar les
condicions precàries que
es donen en el servei i que
●
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