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La polèmica del jutge de pau de
Tona es posposa
El ple s'ajorna per motius d'agenda i Tona Futur i CiU es reuneixen per intentar
pactar un acord.
.Josep Sardà
La polèmica sobre l'elecció del jutge de pau de Tona s'ha posposat uns quants dies, després que
l'alcalde Josep Salom (CiU) hagi decidit suspendre el ple municipal, previst per aquest migdia, on
s'havia de celebrar la votació. Segons ha explicat l'alcalde, l'acte s'ha ajornat perquè falten lligar
dos convenis del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), un altre dels punts que també
s'havia d'aprovar avui. El ple se celebrarà a mitjans de la setmana que ve.
Aquests dies donaran una mica de marge per intentar arribar a un acord sobre l'elecció del jutge
de pau. A l'elecció s'han presentat tres candidats: Josep Sardà, que ha estat jutge de pau i que, a
més, és el pare del cap de l'oposició Xavier Sardà (Tona Futur); Miquel Jutglar, vinculat a CiU,
amb qui va ser regidor durant vuit anys; i Joaquim Clusells. CiU, amb majoria absoluta al
consistori, ja ha anunciat que la seva opció és Miquel Jutglar. La decisió no ha agradat a l'entorn
de Tona Futur, que ho considera una decisió política i no veu cap raó per substituir Josep Sardà. El
grup de suport a Josep Sardà ha iniciat una recollida de signatures entre els veïns.
Ahir el vespre es va produir una trobada entre diversos regidors de Tona Futur i CiU per tal de
mirar d'arribar a una entesa. Segons fonts de CiU, l'equip de govern va oferir a Tona Futur un
pacte: partir la legislatura, amb els dos anys primers per a Josep Sardà i els dos següents, per a
Miquel Jutglar. Els representants de Tona Futur no van acceptar la oferta.
Josep Salom, en declaracions a Osona.com, ha volgut treure ferro a la polèmica. ?El càrrec de
jutge de pau no és vitalici. No entenc perquè tot aquest sarau. Quan acaba la legislatura, tothom
es pot presentar al càrrec i llavors el ple decideix?, ha apuntat. ?Per a nosaltres, Miquel Jutglar és
una bona opció, una persona que ha treballat tota la vida cara al públic, que coneix el poble i ha
estat en algunes entitats, i que té temps perquè s'ha prejubilat?, ha afegit.
Per altre costat, Tona Futur també ha emès una nota on es posiciona a favor del seguiment de
Josep Sardà (llegiu-la a sota)
- Més informació del tema
(http://www.osona.com/noticia/22392/substitucio/jutge/pau/tona/aixeca/polseguera)
-------------------NOTA DE PREMSA DE TF SOBRE LA RENOVACIÓ DE JOSEP SARDÀ COM A JUTGE DE PAU
En una reunió celebrada ahir dijous dia 23 un grup de regidors de CiU i de Tona Futur vàrem
acordar posposar la votació del jutge de pau per donar-nos temps de buscar un consens que ara
mateix no existeix. La conseqüència d'aquest acord podia ser que el punt quedés sobre la taula o
bé que es posposés tot el ple (que és el que ha acabat passant finalment). Des de Tona Futur
estem oberts absolutament a dialogar i parlar-ne, com sempre hem fet. Creiem que aquest càrrec
hauria de desmarcar-se dels interessos polítics perquè la dignitat i el respecte no són negociables.
Nosaltres considerem que Josep Sardà s'ha guanyat per mèrits propis ser reelegit com a jutge de
pau per diverses raons:
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1. Per la seva personalitat oberta, dialogant i positiva, que l'ha fet mereixedor del respecte de
molts tonencs i tonenques.
2. Per la seva implicació i dedicació com a jutge de pau, que l'ha portat entre d'altres
reconeixements a ser nomenat segon vocal de l'Associació de jutges de pau de Catalunya.
3. Per la seva capacitació per desenvolupar aquest servei al poble, aconseguida entre d'altres,
amb la realització de més de 10 cursos de dret relacionat amb la tasca de jutge de pau.
4. Per la seva trajectòria de servei al poble de Tona des de diferents entitats que van des de Tona
Punt de Comerç de la qual va ser president en els seus inicis fins a l'actual de delegat de
l'Associació de Donants de sang (tasca que encara desenvolupa actualment)
5. Per la seva feina impecable en aquests 8 anys com a jutge de Tona que està sent avalada per
les gairebé 300 persones que ja han signat el manifest del grup de veïns ?Amics de Josep Sardà'
per donar-li suport.
Per tot plegat considerem que NO hi ha cap ni un motiu per fer-lo fora del càrrec. Al contrari, tenim
la convicció que el més just i cohrent és votar-lo perquè segueixi exercint de Jutge de pau.
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