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Canvis al cartipàs: Brugarolas deixa la tinència d'Economia, que es redistribueix entre
diversos regidors
Carles Brugarolas deixa la tinència d'alcaldia d'Economia i
passa a ser regidor sense cartera. Les responsabilitats
d'Economia que fins ara ostentava es distribuiran entre
quatre regidors de l'equip de govern: Joana Barbany, Esther
Salat, Carmela Fortuny i Damià Calvet, que serà el
responsable dels pressupostos municipals. Un altre canvi
destacat és que Cristina Paraira assumeix Seguretat
Ciutadana, que estava en mans de l'alcaldessa, Mercè Conesa.

El nou cartipàs tindrà les següents tinències d'alcaldia:
- Cristina Paraira, tinenta d'alcalde d’Entorn Urbà, Seguretat Ciutadana i Mobilitat
- Carmela Fortuny, tinenta d'alcalde de Presidència, Cultura i promoció de la Ciutat
- Damià Calvet, tinent d'alcalde d'Urbanisme i Planificació Econòmica i Hisenda
- Susanna Pellicer, tinenta d'alcalde de Polítiques del Cicle de la Vida i Progrés Social
- Joana Barbany, tinenta d'alcalde de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Govern Obert
Les regidories queden de la següent manera:
- Joan Puigdomènech: regidor de Medi Ambient (adscrit a la tinència d’alcaldia de Cristina Paraira)
- Eloi Rovira: regidor d’Esports i Joventut (adscrit a la tinència d’alcalde de Carmela Fortuny)
- Esther Salat: regidora d’Educació, Universitat, Família i Ocupació (adscrita a la tinència d’alcaldia de
Susanna Pellicer)
- Mayte Pérez: regidora de Comerç (adscrita a la tinència d’alcaldia de Joana Barbany)
Les valoracions
El fins ara tinent d'alcalde d'Economia deixa aquesta àrea després d'acceptar una proposta del sector privat, tot
i només haver passat un any de mandat. Brugarolas, únic integrant de Demòcrates a l'equip de govern, nega
que s'hagi pres aquesta decisió per desavinences polítiques amb la resta de regidors.
Carles Brugarolas: Dic amb claredat que no s'ha pres aquesta decisió per desavinences polítiques.
L'alcaldessa, Mercè Conesa, assegura que va intentar convèncer Brugarolas perquè continués amb la
responsabilitat d'Economia fins a finals de mandat. L'alcaldessa nega que se l'hagi resituat com a regidor sense
cartera per evitar que entrés un representant d'UDC al ple municipal, que és el que hauria passat si Brugarolas
hagués renunciat a l'acta.
Mercè Conesa: Un cop analitzat el projecte empresarial, vaig demanar-li que ens acompanyés en
aquests tres anys que queden de mandat.
Conesa i Brugarolas han refermat la validesa del pacte entre CDC i Demòcrates per governar la ciutat fins a
finals
de mandat. Tot i això, no han aclarit què passarà amb l'aliança de cara als propers comicis locals. Els
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canvis del cartipàs suposaran un estalvi pressupostari per a l’Ajuntament d’uns 50.000 euros
Trajectòria de Carles Brugarolas
Va entrar a formar part de l'equip de govern en el primer mandat de Mercè Conesa al maig de 2011, després de
les primeres eleccions municipals sense la presència del fins aleshores alcalde, Lluís Recoder.
Brugarolas, de 46 anys, és economista i fins al 2011 era professor de la Universitat Internacional de Catalunya
(UIC) i responsable de la promoció econòmica de l'Ajuntament. Aquell any es va estrenar com a càrrec electe,
en representació de CiU i com a membre d'UDC. Brugarolas va deixar el partit al novembre passat i va passar
a formar part de Demòcrates de Catalunya, partit amb el qual CDC de Sant Cugat va refermar el compromís
per governar la ciutat fins al 2019, any del final de mandat municipal.
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