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El govern de Sant Feliu de Guí-
xols va rebre ahir respostes de
part del sindicat CSIF i de l’exvi-
cealcalde Pere Albó (MES) a l’em-
bolic de les hores treballades i co-
brades a la Policia Local. Tant el
sindicat com l’actual regidor a l’o-
posició van coincidir a afirmar
que no hi ha cap mena d’irregu-
laritat en què els agents segueixin
cobrant l’import corresponent a la
prolongació de jornada malgrat
hagin tornat a treballar 37,5 hores
setmanals perquè en el conveni
col·lectiu es va acordar que aquest
import (401,50 euros al mes) s’in-
corporés al complement específic;
a canvi d’aquesta incorporació al
seu sou, els agents quedaven fora
de l’adequació de llocs de treball
(que havia de repartir una bossa de

200.000 euros entre els treballadors
municipals). El sindicat conside-
ra que la situació a la Policia Local
ganxona «és caòtica per culpa de

l’Ajuntament» perquè, entre d’al-
tres, «no es cobreixen els serveis
mínims, no s’entreguen les armi-
lles antibales» o un sotsinspector
i un sergent estan habilitats «de
manera fraudulenta» (cosa que
ve de l’anterior govern però que es
manté, afegia CSIF).Una denúncia
de pressumptes irregularitats que
els quatre sindicats de la policia
van fer públiques en demanar la
dimissió del regidor de la Policia
Local, Jordi Vilà (ERC).

Precisament, Pere Albó va pre-
cisar ahir que l’actual situació es
produeix «justament quan existeix
un contenciós públic i obert amb
tots els sindicats de la Policia Lo-
cal reclamant la dimissió del regi-
dor» Jordi Vilà. Per Albó, les de-
claracions de Motas sobre aquest
assumpte «no són casuals ni in-
nocents» i considera que «el punt
de mira se centra ja no en certs in-

dividus sinó en tot un col·lectiu, el
de la Policia Local».

Albó va manifestar que «repro-
vem l’abús de poder que repre-
senten represàlies d’aquest caire»
i que «és fals, totalment reprovable
i difamatori fer entendre que el
col·lectiu de la Policia Local de Sant
Feliu de Guíxols ha rebut certes
quantitats de diners de manera ir-
regular». 

Finalment, Albó va recordar
que el manteniment de la prolon-
gació de la jornada aplicada al
complement específic «és fruit de
la negociació col·lectivia», per la
qual cosa exigeix a Motas que «es
disculpi amb la Policia Local i es re-
tracti de qualsevol insinuació de
percepcions irregulars d’aquest
cos». El regidor va afegir que Tots
per Sant Feliu va voler transmetre
el mateix missatge amb el tema del
seu sou de vicealcalde.
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Pere Albó veu una represàlia en
l’actuació del govern amb la policia 
Li retreu que centra «el punt de mira» contra tot el col·lectiu del cos i li exigeix que es disculpi

Pere Albó (MES).
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L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols,
Carles Motas, es va reunir el passat
dimarts amb representants de la Di-
recció General de Patrimoni, que for-
ma part del Departament d'Econo-
mia i Coneixement de la Generalitat,
per tractar l’herència dels germans
Anlló. En la trobada, Motas va ex-
pressar al Govern català que l'Ajun-
tament té la voluntat de contribuir i
treballar a fons per tal que l'herèn-
cia intestada dels germans Anlló re-
verteixi a la ciutat.

L’Ajuntament ganxó ha informat

que en un clima de cordialitat la Ge-
neralitat va avançar a Carles Motas
que tenia l'interès d'accelerar la sub-
hasta de l'última gran peça del lle-
gat dels Anlló, l'Hotel Panorama, a
ser possible dins del primer trimes-
tre del 2016, un cop es resolguin els
expedients d'embargament que
n'impedien una operació lliure de
càrregues. La Generalitat havia pro-
gramat la subhasta d’aquesta finca
pel 8 d’abril de 2014, però una de
les finques incloses i pesaven dos
embargaments i la propietat no
constava ni a nom dels Anlló ni de la
Generalitat.

Per la seva banda, l'alcalde va
suggerir als responsables de l'admi-
nistració catalana que intentessin

fer una revalorització a l'alça de l'an-
tic establiment insígna d'aquests
dos germans. Per Carles Motas la va-
loració (sobre 1.800.000 euros) es
va fer en preus de situació de crisi, i
ara que hi ha un indici de millora i re-
cuperació del sector, la xifra queda
baixa.

En la trobada es va exposar que
la Junta Distribuïdora d'Herències,
organisme que acabarà determinant
el destí de les quantitats aconsegui-
des al final del procés de subhasta o
venda del patrimoni Anlló, es farà
relativament aviat, encara que hi
hagi petits immobles, béns o parts
de l'herència que no hagin acabat
venuts fins al moment.DdG SANT FELIU

DE GUÍXOLS



Demanen a Patrimoni
una nova valorització
del Panorama

L’hotel Panorama. ANIOL RESCLOSA

HERÈNCIA ANLLÓ

AJUNTAMENT DE BEGUR

Les activitats fisicoesportives que s'estan desenvolupant des de l'octubre
passat al pavelló municipal i al casal de la gent gran de Begur estan tenint
molt bona acollida. Mentre a les activitats del pavelló hi ha una cinquantena
d'inscrits, a les del casal, ronda cap a la trentena. Les activitats que es fan al
pavelló van des de classes de pilates a zumba, passant per gac i steps.



80 participants en les activitats físiques

La Fundació Vila Casas ha cedit
a l’Ajuntament de Torroella de
Montgrí dues escultures de l'artista
Marta Moreu perquè s’exposin a
l'Auditori Teatre Espai Ter. Les ob-
res són de bronze i porten per tí-
tol Xarxa i Bicicle, i quedaran ex-
posades permanentment a l'e-
quipament en els dos voladissos
del vestíbul. L’alcalde, Jordi Cor-
don, reconeix que «aquesta gene-
rosa cessió és el testimoni de la
gran estima i intensa col·laboració
que la Fundació Vila Casas ha
mostrat sempre envers el foment
de l'activitat cultural a Torroella de
Montgrí».  

Les dues escultures simbolitzen
el valor de l'art i de la cultura que
es retroben, en aquest cas, a l'Au-
ditori Teatre Espai Ter, un dels re-

ferents en l'àmbit de la música i de
les arts escèniques a les comarques
gironines. Xarxa i Bicicle són tre-
balls de producció adquirits re-
centment per la Fundació Vila
Casas i que ara se cedeixen a la vila
amb l’ànim que l’expressió artísti-
ca contemporània formi part de les
institucions culturals d’arreu del
territori. En aquest acte, la Fun-
dació vol reivindicar també la
transversalitat de les arts i la seva
presència, cada vegada més des-
tacada, en el desenvolupament
de la vida pública. La presentació
pública de les escultures es farà
avui a les nou del vespre coincidint
amb la representació de l'obra de
teatre Terra Baixa interpretada
per l'actor Lluís Homar, el darrer
espectacle que el Temporada Alta
portarà a terme a l'Espai Ter.
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Donació per a l’Espai Ter de Torroella

Una de les escultures donades.
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L’Ajuntament de la Bisbal, en
col·laboració amb el Consell Co-
marcal del Baix Empordà, s’adhe-
reix a la campanya de recollida de
joguines que organitza la Creu
Roja per catorzè any consecutiu. El
punt de recollida es troba, fins el 19
de desembre, al servei de deixa-
lleria mòbil (la deixalleria fixa en
cas de la Bisbal d’Empordà) per re-
collir joguines i fer-les arribar a les
famílies amb pocs recursos de la
comarca que veuen, any rere any,
agreujada la seva situació. El Con-
sell Comarcal, a través del servei de
deixalleria mòbil, estén la recolli-
da de joguines a  Colomers, Sant
Antoni, la Tallada d’Empordà, Es-
clanyà, Verges, Palau-sator, la Pera,
Foixà, Gaüses, Mont-ras, Rupià,
Vall-llobrega i Llofriu.
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La Bisbal pren part
en la recollida de
joguines solidària

CREU ROJA

L’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols ha obert aquest dilluns l’O-
ficina d’Informació i Atenció Ciu-
tadana al Centre Cívic Vilartagues
el qual serà operatiu de dilluns a
divendres de nou del matí a les
dues del migdia. A la pràctica, re-
presenta tenir una oficina a Vilar-
tagues que acosta al barri bona
part de les gestions que es poden
fer a l’edifici de l’Ajuntament. 

El primer tinent d’alcalde i re-
gidor de Règim Intern, Josep Mel-
cior Muñoz, indica que la voluntat
del Govern és «apostar al màxim
per la proximitat de l'administra-
ció vers els ciutadans». Pel primer
tinent d'alcalde era prioritari des-
doblar l'Oficina d'Atenció Ciuta-
dana i obrir el servei a Vilartagu-
es. 
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Vilartagues disposa
d’una Oficina
d’Atenció Ciutadana
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