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La investigació del registre
de Vidreres, encara pendent

Mifas continua
gestionant el
pàrquing de
Renfe

a No s’ha constituït la comissió que ha de determinar si s’ha alterat l’entrada de documents a
l’Ajuntament a Fa més de dos mesos que es va aprovar que es fes en un màxim de deu dies
Jordi Gonzalo
VIDRERES

801175-1084594A

La comissió d’investigació
sobre l’ús del registre municipal de Vidreres encara
no s’ha constituït, malgrat
que el ple –gràcies a la majoria de l’oposició– aprovés el 8 de novembre que
es fes en un termini màxim de deu dies.
“Ho trobo molt greu; és
un incompliment total
d’un acord de ple”, va lamentar Ruth Rosique,
portaveu del grup del PSC
a l’Ajuntament de Vidreres. La socialista considera que l’alcalde, Jordi
Camps (CiU), hauria d’haver constituït “de forma
urgent” aquesta comissió
“per garantir la transparència”. Per Rosique, la
vulneració del mandat de
ple significa una “manca
de respecte cap a l’oposició, cap a la institució i cap
als regidors”.
La indignació és compartida per la resta de
l’oposició. “És un acord de
ple que s’hauria d’executar; l’objectiu és que les coses millorin”, va explicar
Eduard Adrobau, portaveu de VST-ERC. El republicà va assegurar que l’objectiu de la comissió d’investigació és, “si hi ha coses que no funcionen, detectar els problemes i solucionar-los”; en canvi,
“s’opta perquè els acords
de ple no tirin endavant”.
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El centre especial de treball del grup Mifas Tadifi
SLU ha guanyat l’adjudicació del contracte d’explotació de l’aparcament
de l’estació de Renfe de Figueres. Amb aquesta concessió, Tadifi gestionarà
l’aparcament durant cinc
anys més. La plantilla de
treballadors està formada
per un total de cinc persones amb discapacitat física i les tasques que s’hi
desenvolupen són la vigilància de l’aparcament,
que consta de 125 places, i
el control dels accessos. ■

GIRONA

Els regidors de l’oposició van fer ús de la seva majoria al novembre per forçar la comissió d’investigació ■ JOAN CASTRO / ICONNA
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“Ho trobo molt greu;
és un incompliment
total d’un acord de
ple”
Ruth Rosique

PORTAVEU DEL PSC A L’AJUNTAMENT
DE VIDRERES

Precisament VST-ERC va
sortir el setembre passat
del govern local en saberse que l’alcalde no havia
entrat al registre municipal diversos requeriments
de l’Oficina Antifrau.
Jordi Gómez, regidor
no adscrit a cap grup mu-
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El ple de Vidreres aprova,
gràcies a la majoria de l’oposició, crear una comissió d’investigació sobre el registre.

nicipal, va demanar a l’alcalde “accelerar al màxim” els tràmits de la comissió perquè “s’arribi
fins al final”. L’exregidor
de CiU considera que en
“temes delicats per a l’alcalde o l’equip de govern
tot es demora molt”. ■

L’alcalde en culpa secretaria

Menú
saludable per
a malalts de
càncer
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L’alcalde, Jordi Camps, va
negar cap voluntat d’alentir
la constitució de la comissió
d’investigació del registre. I
va justificar el fet de no haver-se constituït malgrat el
mandat del ple de principi de
novembre perquè es fes en
un màxim de deu dies amb
un: “És tot a secretaria.” L’alcalde va sentenciar amb un
irònic: “La comissió ja es farà,
cap problema.”
Davant el malestar dels
regidors, l’equip de govern ha
fet arribar als grups municipal un document amb el fun-

cionament que tindrà la comissió d’investigació, però
sense anunciar la data de
constitució ni tan sols demanar als partits qui nomenaran
perquè formi part d’aquesta
comissió.
La comissió ha d’investigar la possible alteració del
registre municipal de Vidreres –reconeguda públicament per part de l’alcalde,
Jordi Camps– i fixar mesures
per evitar que es pugui repetir en el futur un mal ús de les
entrades i sortides de documents de l’Ajuntament.

N.A.
GIRONA

Pere Massana, del restaurant Massana de Girona,
va elaborar ahir, en directe, a l’aula gastronòmica
de la plaça del Mercat del
Lleó, un menú saludable
especialment pensat per a
les persones que tenen o
han tingut càncer. Hi van
assistir més de trenta persones. La sessió forma
part de les jornades Propòsit d’any nou: menjar
sa, organitzades per Catalunya contra el Càncer. ■

“El moment zero”
A càrrec de Josep Maria Soler, abat de Montserrat
Dinar col·loqui: Dijous, 23 de gener del 2014, a les 13.45 h, a El Born Centre Cultural
Per poder assistir-hi és imprescindible confirmar l’assistència a inscripcions@momentzero.cat
i fer un ingrés al compte corrent 2100 8101 99 2200168796, abans del 20 de gener, indicant nom i cognoms*.
* Preu 25 €. L’aforament és limitat, prevaldrà l’ordre d’inscripció.

