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ERC de Folgueroles 
reelegeix Txevi Buigas
Folgueroles Txevi Buigas, 
de 38 anys, va ser reelegit 
aquest dimarts com a presi-
dent d’ERC a Folgueroles. 
Buigas havia accedit a la pre-
sidència fa dos anys, quan es 
va constituir la secció local. 
Ara afronta el segon mandat: 
“Volem augmentar la mili-
tància i sortir més al carrer”. 
A més, els dos propers anys 
situen el mandat de la nova 
executiva en l’horitzó de les 
municipals del 2011: “Ja fa un 
any que estem treballant per 
confeccionar una candidatu-
ra el màxim de potent possi-
ble”. L’executiva la comple-
ten Carles Prat (organització 
i finances), Lluís J. Bové 
(imatge i comunicació), Lluís 
Reyné (política municipal), 
Carles Pujol (medi ambient) 
i Jaume Angrill (vocal). 

Txevi Buigas
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Un moment de la signatura del conveni per fer l’arbitratge de consum

El Ripollès rep més de 250 
queixes a l’any de consumidors
Ripoll

R.E.

L’Oficina d’Atenció al Consu-
midor del Ripollès rep entre 
250 i 300 queixes a l’any i 
la majoria són per temes de 
telefonia, tot i que també de 
llum, gas o compres. Dime-
cres es va signar un conveni 
entre el Consell Comarcal 
i l’Agència Catalana del 
Consum per la delegació de 
competències en matèria de 
consum a l’ens comarcal.

Així doncs, a més d’infor-

mar i formar les persones 
consumidores i oferir els ser-
veis de mediació, el Consell 
serà seu de tribunals d’arbi-
tratge de consum, que seran 
gratuïts i oberts a les recla-
macions de tots els ciutadans 
de la comarca. Amb aquest 
conveni, l’ACC duplicarà els 
recursos econòmics que des-
tina al Ripollès. El president 
del Consell, Enric Pérez, va 
dir que incidirà en el món 
comercial “perquè s’impliqui 
en la millora d’atenció al 
client”.

Calldetenes

J.C.

El ple de Calldetenes de 
dimecres va tornar-se a 
caracteritzar per la crispa-
ció entre el grup de CiU i el 
d’ERC. De fet, el portaveu 
de CiU, Marc Verdaguer, va 
arribar a demanar la dimis-
sió de l’alcalde, Jaume Mas 
(ERC), i de la resta de l’equip 
de govern en considerar que 
se’ls ha ocultat informació 
expressament. Es refereixen, 
sobretot, a un informe eco-
nomicofinancer de l’anterior 
secretària, Macarena Lupón, 
que informava desfavorable-
ment sobre la proposta de 
pressupost per al 2009 que 
feia l’equip de govern. Un 
informa pràcticament calcat, 
però firmat pel substitut 
de Lupón, Jordi Berenguer, 
arriba a una altra conclusió, i 
“malgrat no ajustar-se al Pla 

l’últim, ja que es referia al 
pressupost que finalment va 
elaborar l’actual secretari, i 
no pas al primer. 

El del pressupost no va 
ser l’únic informe negatiu 
de l’anterior secretària que 
va treure CiU per sorpresa. 
També en van exhibir un on 
s’informava desfavorable-
ment a la contractació d’un 
assentador per al mercat per 
la precària situació econòmi-
ca de l’Ajuntament. L’alcalde 
i la resta de regidors d’ERC 
van negar rotundament, amb 
expressió entre perplexa i 
molesta, que se’ls hagués 
entregat mai aquell informe. 
Sí, però, que l’anterior secre-
tària va preparar i donar a 
Mas per firmar una resolució 
d’alcaldia autoritzant la con-
tractació de l’assentador.

Ja hi ha secretari
Calldetenes

J.C.

Jordi Berenguer és, defini-
tivament, el nou secretari 
de Calldetenes, després que 
l’hagi designat oficialment la 

Direcció General d’Adminis-
tració Local. El nomenament 
de Berenguer per part de 
l’alcalde havia suscitat polè-
miques en anteriors plens 
entre CiU, l’equip de govern 
i el mateix Berenguer.

de Sanejament Financer”, 
acaba informant favorable-
ment.

El primer informe de 
Macarena Lupón l’alcalde 
va dir en el ple que ell no 
l’havia vist. En el ple, de fet, 
el mateix Marc Verdaguer 
va dir que l’informe no esta-
va firmat ni tan sols per la 
secretària, per la qual cosa 
des de l’equip de govern 
se li va treure validesa. En 
realitat, una còpia entregada 
per CiU a EL 9 NOU està fir-

mada per la secretària i per 
l’alcalde. CiU va fer constar 
expressament en acta que 
Mas negava haver vist mai 
aquest informe. 

El pressupost va ser 
aprovat definitivament 
després de desestimar les 
al·legacions de CiU amb 
els vots a favor d’ERC, i en 
contra dels dos grups de 
l’oposició. Mas, en tot cas, 
va recordar que malgrat que 
existís un informe desfavora-
ble anterior, el que valia era 

Documentació a 
www.el9nou.cat

CiU de Calldetenes treu al ple 
informes comprometedors que 
l’alcalde nega haver vist abans

Jaume Mas (ERC) insinua que l’anterior secretària els va amagar informació


