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La Policia Local adverteix que no faran
hores extres per cobrir la manca d’agents

Eliminen el tercer
premi del concurs
de focs de Blanes
per poder dotar
millor els altres

Els agents van distribuir ahir un manifest de protesta per les seves condicions laborals
E.Padilla, Lloret.

Els agents de Policia Local de
Lloret no faran hores extres
aquest estiu com a protesta per
la manca d’efectius. Alguns
agents van distribuir ahir un manifest de protesta entre els comerciants del centre del municipi per adver tir de les condicions en què estan portant a terme la feina. En el text s’explica
que hi ha nits en què només «tres
o quatre agents» han patrullat
«una població turística plena de
joventut disposada a divertir-se i
els problemes que això comporta».
La Policia Local lloretenca es
considera «igual que tots vostès»
perjudicada per la manca d’efectius –han sol·licitat que l’any
que ve es convoqui una promoció d’entre tretze i quinze places– i argumenten que el ser vei
no és bo perquè no hi ha prou
gent per fer-ho bé. El manifest
recorda que durant maig i juny
va haver-hi nombrosos robatoris
a les botigues del centre, la majoria comesos durant la matinada, «i en la seva majoria no hem
pogut localitzar els autors d’aquests delictes», admet el cos local.
«No farem hores extres per
pal·liar una manca de personal»
va advertir ahir el delegat sindical de CCOO de la policia lloretenca i a la vegada president de
la junta de personal del cos, José
Manuel Fernández. Tot i que reconeix que no se’n fan moltes
perquè l’Ajuntament ha instaurat una regulació a través d’una
borsa d’hores –de manera que
cada treballador local té limita-
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AGENTS REVOLTATS. És la segona acció de protesta de la policia lloretenca en pocs dies.

El cos admet que
no han trobat els
responsables dels
robatoris a botigues
■

Es tracta de la
segona acció de
protesta dels
agents en pocs dies
■

CARLOS Arbó*

Per quins cinc sous?
ada quatre
anys, després
d’unes eleccions municipals,
els diaris esbomben els sous d’alcaldes i regidors
que s’aproven en aquestes dates.
Alguns ciutadans protesten i critiquen, a tort i a dret, la colla de
ganduls que viuen dels seus impostos. Generalment, aquest tipus de gent són acèrrims defensors del funcionament dels ajuntaments segons criteris d’empresa amb bons gestors al capdavant, vetllant pels interessos
del poble. Però, si es vol que alcaldes i regidors s’ocupin dels
assumptes públics amb diligència, semblaria lògic que haguessin d’estar ben pagats. Ah, no!
Aquells que posen el crit al cel
quan s’assabenten del que cobren són els mateixos que demanen una completa entrega als
polítics. Segons aquestes exigents persones, haurien de treballar per amor a l’art. Si compaginen la seva feina privada
amb la de l’ajuntament se’ls critica per manca de dedicació. Si
treballen en cos i ànima pel po-
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ble, s’han de morir de gana o
manllevar del patrimoni personal.
DONCS LES COSES NO VAN PER
AQUEST CAMÍ. Ens agradi o no,
els càrrecs electes han d’estar
retribuïts d’acord amb la responsabilitat que assumeixen. I
això val per als treballadors, professionals o empresaris, obligats
a renunciar a qualsevol activitat
privada si volen dedicar-se en exclusiva als afers públics. Al mateix temps, tothom estarà d’acord en rebutjar qualsevol acti-

➾ «Els ajuntaments
no s’han de deixar en
mans de qui només
vol mantenir el poder
➾ «Sempre hi haurà
algú que ocuparà els
càrrecs públics pels
seus interessos

des el nombre d’hores extraordinàries a 107– i que la majoria
es fan per raons de caire extraordinari, el delegat va recordar
que ni tan sols s’han convocat
prou places per cobrir les hores
arran el pas de 40 a 35 hores setmanals.
Les protestes també venen
donades amb motiu de l’incompliment de «serrells» del conveni, però Fernández va considerar que els assumptes de diners
són «pecata minuta en comparació amb la manca de personal».
Els agents reclamen l’atorga-

ment de sis punts –cada punt representa un increment salarial
de set euros– que els deuen i recorden que fins fa poc no s’abonaven els plusos en concepte de
coneixements d’idiomes.
Es tracta de la segona reivindicació dels agents lloretencs en
pocs dies, ja que recentment es
van manifestar davant l’Ajuntament, i en el manifest se n’anuncien més. El gruix del cos
tampoc no va assistir a la presentació de la nova regidora de
Seguretat Ciutadana de Lloret,
Maria Àngels de la Torre (CiU).

tud que suposi aprofitar-se del
càrrec per enriquir-se. Les lleis
ja preveuen una sèrie de controls. La feina d’alcalde o regidor
és incompatible amb l’exercici,
per un mateix o mitjançant substitució, d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin per compte pròpia o
al ser vei d’empreses, sempre
que es relacionin amb les que desenvolupa a la corporació municipal. I existeix un registre públic d’interessos on es posa de
manifest quin és el patrimoni
abans i després de passar per l’ajuntament.
Amb aquestes cauteles, sense escarafalls, els ciutadans han
d’exigir resultats. I si no, al cap
de quatre anys, sempre cap la
possibilitat de no votar-los i al
carrer. Quina meravella, no? Ja
voldrien els accionistes d’algunes grans empreses, que assisteixen a les juntes generals com
a convidats de pedra, poder limitar, controlar i exigir responsabilitats als membres del consell d’administració. Al cap i a la
fi, són els seus diners, convertits
en accions, els que estan en joc.
Ja voldrien els accionistes que
els seus directius, quan abandonen l’empresa no ho fessin emportant-se un grapat de diners
amb els contractes blindats. En
canvi, la immensa majoria d’al-

caldes i regidors abandonen els
ajuntaments amb una mà al davant i l’altra al darrere, retornant
al seu antic lloc de treball o engrossint les llistes d’aturats.
No és convenient deixar els
ajuntaments exclusivament en
mans dels polítics professionals
que busquen mantenir-se a qualsevol preu en el poder, o dels
pocs romàntics que estiguin disposats a treballar de franc. Per
això, s’han de remoure els obstacles que desmotiven a tots
aquells que, amb esperit de servei públic, no estan disposats a
sacrificar els seus negocis o professions de tota una vida per uns
anys dedicats a la política.
Amb tot, no és la panacea. És
una condició necessària, però no
suficient perquè sempre hi
haurà arribistes i mediocres que
ocuparan els càrrecs pensant en
utilitzar-los com un trampolí pels
seus interessos i s’atorgaran
sous astronòmics o alguns que
només aniran a l’ajuntament a escalfar la cadira. No obstant, si
s’incentiva els que són rebecs a
ficar-se en política, s’ajudarà a
arraconar els oportunistes i passotes. En definitiva, es tracta de
fer de la necessitat, virtut. Sí o
no?
*Economista i escriptor
carlosarboblanch@gmail.com

L’edició 2007 del concurs de
focs de Blanes reforça la dotació econòmica dels dos primers premis i n’elimina el tercer. El guanyador del concurs
rebrà 9.000 euros més el Trofeu Vila de Blanes, i el segon,
6.000, segons va explicar ahir
Ràdio Blanes.
L’objectiu d’aquesta mesura és potenciarel concurs ja
que el de Blanes era, fins ara,
un dels pitjor pagats d’Espanya i d’aquesta manera esdevé un dels més importants,
a la vegada que són els primers premis els que atrauen
les empreses. Blanes competeix pel que fa a concursos de
focs amb Pamplona, San Sebastián, Bilbao, Tarragona,
València, Valladolid i Burgos.
Enguany se celebra la 37a
edició del concurs, i l’Ajuntament va premiar, divendres
passat, els guanyadors de
l’any passat, l’empresa valenciana Europlà. En aquesta
edició, que comença el proper dissabte 21 de juliol, tres
empreses de València, dues
d’Itàlia, i diverses del Regne
Unit i Portugal seran les que
competiran per endur-se el
primer premi.

TORDERA

L’associació la
Nostra Dansa
organitza un curset
de sardanes
DdeG, Tordera.

L’Associació la Nostra Dansa
de Tordera organitza un curset de sardanes a la plaça de
l’Església per ensenyar a tothom qui vulgui aprendre
aquesta dansa. Les inscripcions estaven obertes a gent
de totes les edats, i en aquesta edició es compta amb un
centenar d’inscrits, segons informa Ràdio Tordera.
La cloenda del curset es realitzarà en el transcurs de la
Festa Major, el dia 24 d’agost
a les set de la tarda a la plaça
de l’Església amb la cobla Marinada.
L’associació té previst pel
19 d’agost el ball tradicional a
càrrec del grup Sans&Fot.

