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El sindicat majoritari d’Ecoser-
veis, CO.BAS, rebutja que el Govern
de Figueres faci un escrit amb el
compromís de mantenir els llocs
de treball i les condicions de la
plantilla i reclama un cara a cara
amb l’alcaldessa, Marta Felip, a
través de la televisió local per tal de
posar sobre la taula el fons del
problema que, si no es resol, por-
tarà a una vaga a partir de dilluns
que ve als serveis de jardineria, en-
llumenat i recollida d’escombraries.
El president del comitè del sindi-
cat, Ricardo López, diu que aquest
tipus de compromisos no s’han de
fer sobre un paper sense validesa
sinó a través del conveni col·lectiu.
CO.BAS i CCOO, a més, han la-
mentat en un nou comunicat les
declaracions que UGT i el CSIF van
fer la setmana passada «posicio-
nant-se amb l’empresa i  sumant-
se a la campanya de desprestigi i
desinformació de l’equip de govern
de Figueres». 

El sindicat recorda que el comitè
d’Empresa d’Ecoserveis està format
per un delegat del CSIF en repre-
sentació del sector administratiu,
un de CCOO, dos d’UGT i 5 de
CO.BAS i que els treballadors van
aprovar en assemblea –amb un
98% dels vots– que convoqués la

vaga davant del que consideren un
bloqueig de les negociacions sobre
el conveni col·lectiu. De fet, asse-
guren que des de fa quatre mesos
negocien que es mantingui l’actu-
al conveni tres o quatre anys més
però, segons CO.BAS i CCOO, la
part empresarial no ha volgut apro-
var el capítol 1 de la plataforma de
conveni, on es demana l’aplicació
per a tota la plantilla de les condi-
cions del conveni encara que
aquesta es divideixi, tal i com està
previst que passi amb la fi del con-
tracte l’octubre d’aquest any. Al
seu entendre, aquesta negativa es
deu a la «intenció de dividir els di-

ferents sectors i a mitjà termini can-
viar i rebaixar les condicions la-
borals dels treballadors, tal i com
proposa un informe demanat per
l’Ajuntament a l’empresa externa
KPMG, on es diu que s’ha de reduir
el salari mitjà al personal». Des
d’UGT i CSIF, en canvi, van anun-
ciar la setmana passada en un co-
municat, en consonància amb el
que van enviar des de l’Ajunta-
ment,  que no compartien el tren-
cament de les negociacions de
CO.BAS i CCOO. En aquest sentit,
van afirmar que tenien el com-
promís de l’Ajuntament de rebre en
els propers dies «una oferta clara i

per escrit a la plantilla amb el
compromís que els llocs de treball
i les condicions laborals es garan-
tiran» més enllà de la separació dels
serveis amb l’extinció de l’empre-
sa de capital mixt. Segons van dir,
consideren que «el conveni secto-
rial ja garanteix que la subrogació
es faci sempre amb les condicions
més beneficioses per als treballa-
dors, siguin les de l’empresa origi-
nària o les de la destinatària». Per
això, van dir, «l’única explicació que
trobem a la posició de CO.BAS i
CCOO és que prioritzen les seves
necessitats sindicals i no pas les
dels treballadors». En aquest sen-
tit, Felip va cridar a la calma, va as-
segurar que volien seguir negociant
i que el seu compromís era con-
servar les condicions establertes al
conveni vigent negociat i signat per
tots els sindicats. 

Amb tot, CO.BAS i CCOO criti-
quen la posició dels altres dos sin-
dicats i el primer, a més, demana
un cara a cara entre Felip i López
per «desmentir les mentides que ha
dit sobre nosaltres i els motius de
la vaga». Sigui com sigui i si les ne-
gociacions no es reprenen, la vaga
es manté convocada per dilluns vi-
nent. En aquest sentit, per dimecres
hi ha prevista una mesa de conci-
liació amb Treball per intentar ar-
ribar a un acord o bé pactar els ser-
veis mínims. 
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El sindicat majoritari d’Ecoserveis
no es creu Felip i vol un cara a cara 
CO.BAS diu que no volen un escrit de compromís sinó que es faci a través del conveni col·lectiu

L’Ajuntament de Figueres ha
definit el jurat que formarà part de
la futura primera edició de la
Mostra d’Art i Cultura Contem-
porània (MACC) de la ciutat. En-
tre els integrants hi haurà el di-
rector del Museu d’Art Contem-
porani de Barcelona (MACBA),
Ferran Barenblit, la directora d’art
de la Fundació privada Vila Casas,
Glòria Bosch, i la crítica d’art i co-
missària d’exposicions Pilar Par-
cerisas. 

La mostra, que ha suposat que
l’Ajuntament deixi de subvencio-
nar el Festival Ingràvid, busca po-
tenciar la producció, difusió i ex-
hibició de l’art contemporani a la
ciutat a la vegada que vol «afavo-
rir la professionalització del co-
missariat d’art». El termini per
presentar-hi projectes estarà obert
fins al proper 11 d’agost. Els que hi
optin hauran de fer-ho partint de
la premissa «Pensa la ciutat: Fi-
gueres com a espai de reflexió» i
han de reunir obres d’artistes que
resideixin, treballin o hagin tre-
ballat anteriorment a Figueres, a
la comarca o a la província de Gi-
rona. El projecte seleccionat dins
de la convocatòria s’inclourà al
programa d’activitats produïdes
pel Museu de l’Empordà durant la
tardor d’aquest any.  

DdG

FIGUERES

El director del
MACBA i la de la
fundació Vila
Casas, al jurat de
la mostra d’art

L’Ajuntament de Figueres ha lliu-
rat les Beques a la Joventut Ex-
cel·lent, que se celebren des de
l’any 2008 i que enguany han re-
conegut tretze alumnes de diferents
cursos amb estades a València i
Londres i matrícules gratuïtes per
estudiar francès o alemany a l’Es-
cola Oficial d’Idiomes de la ciutat.
La iniciativa busca reconèixer l’es-
forç que els joves fan per aconseguir
l’excel·lència acadèmica així com
l’esperit emprenedor, «el compro-
mís i la coherència que tenen en-
vers la ciutat». A l’edició d’enguany
s’hi han presentat prop d’una tren-
tena d’estudiants de 4t d’ESO, de 2n
de Batxillerat  i de cicles formatius,
entre d’altres. 

En les beques, consistents en un

viatge i estada de cinc dies a Va-
lència, adreçades als estudiants
que han acabat l’ESO, s’ha guar-
donat: Èlia Adroher, Jordi Callol,
Martina Moreno, Ferran Oliva i
Anna Martín. Pel que fa a l’estada
de 15 dies a Londres per als alum-
nes que han acabat cicles formati-
us o batxillerat, els premis han es-
tat per a Sergi Aznar, Erik Roura,
Eloi Higueras, David Cervera i Ali-

na Font. Pel que fa a la matrícules
gratuïtes per a cursos d’idiomes, els
guardonats han estat Esther Vadi-
llo, Èlia Adroher i Paula Bueno.
D’altra banda, el Premi a les tra-
jectòries d’anada i tornada, dotat
amb 1.500 euros i destinat a per-
sones d’entre 18 i 29 anys que han
tornat a estudiar després d’adonar-
se que els calia formació, ha quedat
desert perquè no hi ha optat ningú. 
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Figueres premia tretze alumnes
amb beques a l’«excel·lència»
La convocatòria, que se

celebra des del 2008, va
rebre enguany fins a una
trentena d’estudiants



L’acte de lliurament dels premis, que es va celebrar divendres. 
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L’espai que es va adequar l’any 2011 amb 35 places. 
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Figueres perd un aparcament
perquè la propietat hi vol edificar

L’empresa propietària del solar
del carrer Borrassà de Figueres
que actualment s’utilitza com a
aparcament públic ha decidit res-
cindir el contracte amb l’Ajunta-
ment per poder edificar-hi. L’A-
juntament havia arrendat aquest
espai i el va adequar l’any 2011 per
poder-hi encabir fins a 35 places
d’aparcament públic gratuït en

aquest tram del barri de la Creu de
la Mà. Es tracta d’un terreny de
1.200 m2 que ara la propietat vol re-
cuperar per poder construïr-hi.
Des del Govern municipal asse-
guren que estan buscant una al-
ternativa per poder habilitar un
nou aparcament a la zona, cons-
cients de les necessitats que hi ha
en aquest barri i al sector migdia
de la ciutat. 
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La protesta que els treballadors van fer per les fires de la Santa Creu. 
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