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Cap regidor de la Bisbal no
superà els 900 euros al mes
a Bona entesa general en el ple d’aprovació del cartipàs, amb la reducció del nombre de
comissions informatives com a gran discrepància a La reducció en les indemnitzacions és del 21%
Joan Puntí
LA BISBAL D’EMPORDÀ

El nou cartipàs de la Bisbal
impedeix que cap dels regidors de l’Ajuntament pugui ingressar més de 900
euros al mes en concepte
de compensació per assistència a reunions ni per
cap altre concepte. La principal modificació ha consistit a rebaixar de 250 euros a 150 l’assistència a les
juntes de govern –no se’n
faran més de dues per
mes– i la renúncia en
aquest cas de cobrar de l’alcalde, Lluís Sais. Els regidors de l’equip de govern
ingressaran mensualment
600 euros per l’assistència
a les quatre juntes de govern, a les quals cal afegir
els 200 euros pel ple i els
100 per l’assistència a la
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euros. La indemnització per
assistència a les juntes de govern passarà dels 250 euros
als 150 ara establerts.

comissió informativa, que
passarà ara a ser només
una, i no quatre com fins
ara. En aquestes comissions hi podrà assistir qualsevol regidor, per la qual
cosa els ingressos mensuals dels regidors de l’oposició poden ser de 300 euros. Aquest punt és el que
va generar més polèmica
ahir en el ple. Els tres grups
a l’oposició –Independents-PSC, Compromís i

David Baixeras, Lluís Sais i Carles Puig, en un moment del ple extraordinari que es va fer ahir
al vespre ■ JOAN PUNTÍ

CiU– van mostrar la seva
disconformitat. Anglada,
de CiU, va afirmar que no
es podrien tractar tots els
temes en una sola comissió; Font (Compromís)
creu que, com a mínim,
n’hi hauria d’haver dues, i
Aparicio (IndependentsPSC) hi va estar d’acord.
Sais va argumentar el canvi, però es va mostrar predisposat a revisar-ho. “Provem-ho. Si no funciona no
tenim cap inconvenient a
canviar-ho”, va assenyalar.
En el mandat anterior
es feien quatre comissions
al mes i es cobraven 40 euros en cadascuna. Ara se’n
fa una i es cobren 100 euros i hi pot anar tothom.
D’altra banda, en el cas de
l’alcalde, Lluís Sais, renuncia al sou de 45.000 euros
que li atribueix el cartipàs
ja que cobrarà de la Diputació. En el seu cas, les compensacions per assistències seran de 300 euros al
mes, com un regidor de
l’oposició. Sais va explicar
que els canvis fets en les indemnitzacions per assistència a comissions i plens
havien suposat una reducció de despeses del 21% en
aquest concepte. Les retribucions no van tenir cap
vot en contra. ■

Restringeixen l’accés
a la platja en la zona de
la Pletera, a l’Estartit
interferències en la
prova pilot de
renaturalització del
sòl emmarcada en el
projecte Life Pletera

Girona

Joan Puntí

Pis seminou i cèntric, 2 hab.
(una tipus suite), 2 banys. Mobles i electrodomèstics. Ben
comunicat i assolellat.
Preu lloguer: 500 €/mes
Certificat energètic lletra E

L’ESTARTIT

Olot

Tel. 972 268 350
Ref. 3291. Pis a Olot
Nou per estrenar al barri de
Bonavista. Gran menjador,
cuina equip., 2 hab., 2 banys,
safareig, pàrquing i traster,
parquet i gas natural.
Preu lloguer: 450 €/mes
Certificat energètic en tràmit

Foto aèria amb els passos d’accés a la platja tallats, marcats
amb un senyal ■ EL PUNT AVUI

Es demana la màxima
col·laboració als banyistes
i visitants de la zona, des
de l’Ajuntament de Torroella i l’Estartit, ja que
l’espai on s’ha intervingut
és sensible per al medi ambient. L’objectiu de la prova pilot és avaluar com es
renaturalitza el terreny
per si sol. ■

Es busca

FORNER/FLEQUER
JORNADA COMPLETA
A BANYOLES
Contacteu als telèfons

616 541 082
972 570 934

179458-1114389®

L’accés a la platja de la Pletera ha quedat restringit
pels tres vials centrals de
la urbanització. Amb
aquesta mesura es pretén
que no s’interfereixi en els
resultats de la prova pilot
que ha de servir per avaluar les actuacions del projecte Life Pletera, de desurbanització i restauració
dels sistemes litorals
d’aquest sector.
Les restriccions no
afecten el trànsit rodat, ja
que es manté obert el tram
de carrer asfaltat que connecta el sector nord de la
Pletera amb l’espai central
i que ja servia d’accés motoritzat fins a la platja.

Tel. 972 416 413
Ref. 1160. Pis a Girona,
C/ Pierre Vilar

Figueres

Tel. 972 500 821
Ref. 3266. Pis a Ventalló
Reformat. Menjador molt ampli amb cuina equipada. 2
hab. dob., 2 banys comp. Moblat, electrodomèstics i bomba de calor. Zona tranquil·la.
Preu lloguer: 450 €/mes
Certificat energètic en tràmit

St. Feliu de Guíxols Tel. 972 321 284
Ref. 3284. Sant Feliu de
Guíxols
1r pis molt lluminós, 3 hab.
(2 dob.), 2 banys, menjador
amb balcó i llar de foc. Cuina equip. Terrassa, calefacció, moblat.
Preu lloguer: 450 €/mes

118280-1102212®

a Es volen evitar les

