
El grup local d’ICV a l’Ajunta-
ment de Sallent,a l’oposició, acu-
sa l’equip de govern de CiU d’ha-
ver comès irregularitats en els
comptes municipals del , en
haver inclòs com a despeses cor-
rents partides sense justificar per
un valor superior als . euros.

El grup sosté que s’han detectat
«ordres de pagament sense la cor-
responent factura que les justifi-
qui» i que es refereixen a «quatre
contractes orals i sense cotització
a la Seguretat Social» que s’haurien
efectuat el , segons ha asse-
gurat el portaveu d’ICV, José An-
tonio Hinojosa. 

La partida més important a què
apunta ICV fa referència als paga-
ments efectuats a un repartidor de
l’Ajuntament entre gener i maig per
un valor superior als . euros.
Una segona correspondria a tres
mensualitats de mitja jornada per
a un professor de l’escola de mú-
sica, «fins a un total d’entre  i
. euros». La tercera, d’uns 
euros, hauria servit per pagar una
feina puntual de  dies per pintar
el camp de futbol, i l’última faria re-
ferència a tres pagaments d’uns
 euros cada un per tasques de

neteja del mateix camp de futbol.
ICV també acusa l’equip de go-

vern de «presumpta prevaricació,
perquè ha reconegut l’error», en-
tre altres coses, «per haver admès
que ja l’havien subsanat», diu Hi-
nojosa. ICV sosté que l’error s’ha
corregit mitjançant un contracte
formal des del febrer al professor
de música, i pel fet que fa a les al-
tres tres feines van ser puntuals i no
s’han tornat a repetir.

Tanmateix, el partit considera
que els comptes del  no hau-
rien de ser vàlids, tot i que van ser
aprovats fa un parell de setmanes
pel ple, després d’haver de recór-
rer al vot de qualitat de l’alcalde. En
tot cas, ICV de Sallent confia que
la Sindicatura de Comptes s’ado-
ni de les presumptes irregularitats,
tot i que el partit no descarta la pos-
sibilitat d’emprendre mesures le-
gals pel seu compte.

«Incidència mínima»
El regidor de Política Econòmica
de l’Ajuntament de Sallent, Xa-
vier Serramalera, va dir ahir que
«és totalment cert, figura en el
compte general i s’enviarà a la
Sindicatura de Comptes». Serra-
malera va explicar que els . eu-
ros corresponen a serveis puntu-
als que ha contractat l’Ajunta-
ment, i va aclarir que les despeses
són incloses «dins el capítol ,
que és el que correspon a la pres-
tació de serveis, i no pas a l’, que
seria el de personal directe».

Serramalera va destacar que la
xifra de . euros «té una inci-
dència mínima sobre el pressupost
total» i que és l’única, la qual cosa
«vol dir que no ho estem fen tan
malament». El regidor va afirmar
que «tenim els rebuts de les feines
fetes», però va reconèixer que no
hi ha contractes perquè són «tre-
balls puntuals». A més a més, va in-
sistir en el fet que «no podem
anar darrere la gent per saber si es-
tan estan donats d’alta a la Segu-
retat Social». Amb tot, el regidor va
dir que la problemàtica «ja s’ha so-
lucionat» i que serà la Sindicatu-
ra de Comptes qui hi dirà l’última
paraula.
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ICV de Sallent acusa l’equip de govern
d’haver fet partides sense justificar

L’Ajuntament assegura que té els rebuts dels serveis i que la problemàtica ja s’ha solucionat�

L’Ajuntament de Navàs comen-
çarà aquest dilluns les obres de mi-
llora del passeig de Ramon Vall,
després que s’ajornessin el juliol,
quan es tenia previst aixecar el
tram nord –de la plaça de Catalu-
nya al carrer de Balmes–, no ocu-
pat per les terrasses dels bars. No
obstant això, el consistori va deci-
dir no iniciar les obres «per no per-

judicar les terrasses», explica Josep
Maria Santiveri, responsable de l’à-
rea d’Urbanisme. 

Aquest dilluns, però, s’aixecarà
la meitat sud del passeig, on hi ha
les terrasses, de la plaça de Gaudí
a la carretera de Viver. L’obra es di-
vidirà en dues fases. Durant la
primera, que afectarà el tram sud,
s’enquitranarà tota aquesta part, es
canviarà l’enllumenat per bom-
betes de baix consum i se substi-
tuiran els bancs, les papereres i els
escocells dels arbres «per donar-
li un aspecte més modern», diu
Santiveri, que explica que fa més
de  anys que aquests elements
no s’han canviat. El regidor preveu

que les obres durin entre dues i tres
setmanes.

La segona fase, a mitjan octubre 
Un cop acabada la primera fase,
cap al  d’octubre, començarà la
segona fase, que afectarà la meitat
nord del passeig. En aquest sector
també es canviarà l’enllumenat i el
mobiliari, però no es preveu tornar
a asfaltar tot el tram. La idea és
col·locar nou asfalt tan sols on
s’hagin excavat rases per canviar
els cables de l’enllumenat. 

El regidor d’Urbanisme de Na-
vàs també ha especificat que les
obres del passeig no s’estan fent de
cop perquè els cotxes no hi po-

drien aparcar. Així doncs, a partir
de dilluns es podrà aparcar a la
meitat no afectada. A més, la cir-
culació de vehicles està garantida
a tota la via.

L’Ajuntament espera tenir en-
llestida tota la renovació el  de
desembre, tot i que es podria allar-
gar fins al , la data límit que mar-
quen les directrius dels ajuts anti-
crisi del govern central.
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El consistori va decidir no
iniciar l’actuació el juliol per
no perjudicar les terrasses
durant el període estival
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Navàs començarà dilluns les obres del
passeig després d’ajornar-les tot l’estiu

Breus

Un exregidor del PSC de Sant
Salvador de Guardiola i exsindi-
calista de la UGT, Josep Real, for-
marà part de la llista de la forma-
ció considerada xenòfoba Plata-
forma per Catalunya (PxC) a les
eleccions municipals de Sant Boi
de Llobregat. Real va ser regidor de
Sant Salvador de Guardiola entre
el  i el  i també va ocupar
un càrrec en la sectorial del metall
de la UGT a l’Hospitalet de Llo-
bregat.
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Un exregidor del PSC de
Sant Salvador entra a la
llista de PxC de Sant Boi

POLÍTICA

La Generalitat, mitjançant l’Ins-
titut Català del Sòl, promou 
habitatges de protecció oficial a la
Serreta de Callús,  dels quals en
règim de lloguer i  de venda. El
termini per presentar les sol·lici-
tuds s’obre el proper  de setem-
bre. Les persones empadronades
o amb feina a Callús hi tindran
prioritat. Dimarts  es farà una
sessió informativa al Casal del Po-
ble, on s’explicarà tot el projecte.
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Callús obre convocatòria
pels 40 habitatges
protegits de la Serreta

PROTECCIÓ OFICIAL

L’Oficina Mòbil d’Informació al
Consumidor serà a Súria el proper
 de setembre dins les visites
que realitza periòdicament a la vila.
Es tracta d’un servei de la Diputa-
ció de Barcelona, al qual està ad-
herit l’Ajuntament de Súria. Tèc-
nics de la Diputació atendran els
ciutadans en totes les qüestions re-
lacionades amb els drets dels con-
sumidors, com l’etiquetatge, les ga-
ranties i els lloguers, entre d’altres.
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L’oficina mòbil d’atenció
al consumidor visitarà
Súria la setmana vinent

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

L’associació cultural de Sant Vi-
cenç de Castellet Ceps i Manduca
està preparant un curs d’iniciació
al tast de formatges que es farà el
proper  de setembre al restau-
rant Espai Can Bosch de Sant Vi-
cenç. En el curs, que serà a càrrec
de Christian Carné d’El Petit Celler,
es tastaran sis tipus de formatges
diferents, que es maridaran amb
dos tipus de vins. Per participar al
curs cal apuntar-s’hi abans.
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Ceps i Manduca prepara
un curs d’iniciació al
tast de formatges

ACTIVITATS
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BAGES�SOCIETAT

El pla Zapatero –o Fons Estatal
d’Inversió Local– finançarà tot el
canvi d’enllumenat i l’asfaltatge del
passeig. Navàs ha fet valer el projec-
te perquè respon el requisit de redu-
ir la despesa energètica.

. EUROS

LA XIFRA

DECLARACIONS
ARXIU/VALL DE VILARAMÓARXIU/JORDI ESCUDÉ

«S’han fet ordres de pagament
sense la corresponent factura
que les justifiqui de quatre
contractes orals i sense cotització
a la Seguretat Social efectuats
durant el 2009»

JOSÉ ANTONIO HINOJOSA
PORTAVEU I REGIDOR D’ICV, A L’OPOSICIÓ

«És totalment cert. Ja ho hem
detectat, figura en el compte
general i s’enviarà a la
Sindicatura de Comptes. Ara bé,
és una xifra que té una incidència
mínima sobre el pressupost»

XAVIER SERRAMALERA
REGIDOR DE POLÍTICA ECONÒMICA DE SALLENT

Ilustre Sr.

YO, CRISTINA CABALLERIA MARTEL, Notario del Ilustre Colegio de Notarios de Catalunya, con residencia a Manresa,
Passeig de Pere III, número 24, 4a planta,
HAGO CONSTAR:

I.- Que con fecha dos de agosto de dos mil diez, DON MOISES VENTURA DIAZ, me ha requerido, a mi, el Notario, para
efectuar el trámite de un exceso de cabida de la siguiente finca:

RÚSTICA. Una pieza de tierra compuesta de rocales, bosque, yermo y parte destinada a cereales secano, situada en el punto
llamado Monistrol del término de Rajadell, de cabida aproximada una cuartera, equivalente a VEINTINUEVE ÁREAS Y SE-
SENTA Y UNA CENTIÁREAS, con una casa dentro de la misma edificada, hoy derruida, denominada “Cal Manel”.

Linda en junto: por el Norte, Mediodía y Poniente, con tierras de Jose Prat y Oriente, con las de Jose Portabella.
Según manifiesta los lindes actuales son: al Norte, con finca propiedad de “Bagesma, S.L.” al Sur y al Oeste, con finca Can
Xaupes, y al Este parte con finca propiedad de Francisco Casas Tubau denominada “Can Alegre” y con camino y parte con
parcela 50

INSCRIPCIÓN.- Esta inscrita en el Registro de la Propiedad número dos de Manresa, al tomo 2250, libro 19 de Rajadell,
folio 26, finca 423.

II.- Que DON MOISES VENTURA DIAZ solicita un exceso de cabida de VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA METROS Y
TREINTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS (20.640,38 M2) ya que según reciente medición la finca antes descrita
tiene una superfície de VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS UN METROS Y TREINTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS
(23.601,38 M2).

III.- Todos aquellos interesados que tengan algún derecho sobre la finca, y durante el plazo de veinte días, a contar desde
el siguiente a aquel en que se haga la notificación, podrán comparecer ante mí para exponer y justificar sus derechos.


