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LA SESSIÓ PLENÀRIA DE CARÀCTER EXTRAORDINARI S’HA CONVOCAT PER AVUI A LES VUIT DEL VESPRE

Lacasa renunciarà avui en un ple
d’urgència com a regidor de Tossa
Els organitzadors defensen que a partir d'ara la mostra adquirirà més projecció internacional
J.MELÉNDEZ/J.CAUPENA
TOSSA DE MAR

L’Ajuntament de Tossa de Mar
ha convocat un ple extraordinari
d’urgència per avui a les vuit del
vespre en el qual el regidor d’Hisenda i Urbanisme, Alfred Lacasa
(PSC), farà efectiva la seva renúncia com a membre del consistori.
Diari de Girona ja va avançar
diumenge que Lacasa deixaria el
govern en els propers dies per discrepàncies amb l’alcaldessa Pilar
Mundet (PSC). El regidor socialista podrà exposar en la sessió extraordinària d’avui els motius pels
quals deixa l’Ajuntament i no es
descarta que també ho atribueixi
a motius professionals. Aquesta renúncia farà que la número sis de
la candidatura, Emília Bernabeu,
entri a formar part de l’equip de
govern. La notícia de la marxa de
Lacasa ha provocat les primeres
reaccions a l’oposició. Així, l’exalcaldessa Maria Teresa Moré, portaveu de l’Agrupació d’Electors de
Tossa (AET), ja va declarar a Diari de Girona que dubtava que es
tractés d’una simple renúncia. Segons Moré, «dubto que una persona com Lacasa sigui capaç de
marxar d’aquesta manera i, per
tant, penso que potser es tracta
d’un cessament o, fins i tot, que hi
ha una problemàtica molt més
profunda i no només discrepàncies amb l’alcaldessa». La portaveu d’AET assegurava que «espero que, a poc a poc, es vagi sabent
la veritat».
Per altra banda, Moré augurava

Amer acorda en el
ple d’avui aprovar les
noves retribucions
dels regidors
AMER.- L’equip de govern
d’Amer presentarà, en el plenari municipal d’aquest vespre,
la proposta de retribucions que
es preveu que rebin els regidors
durant els propers quatre anys.
Segons l’alcalde del municipi, Joan Güell, s’han mantingut
les mateixes xifres que s’havien
fixat amb ERC, antic soci de govern, durant el mandat anterior
i, ni tant sols, s’han actualitzat
amb l’IPC. Així doncs, es preveu que s’aprovin les retribucions dels diferents membres
del consistori.
El primer tinent d’alcalde cobrarà 325 euros al mes i el segon tinent d’alcalde 415 euros,
ja que aquest regidor és també
el cap de la Brigada Municipal.
Segons Güell, el fet de ser el coordinador i responsable de la
Brigada exigeix una major dedicació, alhora que se li demana que estigui tots els dies de
la setmana disponible.

Güell estudia el seu càrrec

Alfred Lacasa. El regidor d’Hisenda deixarà avui les seves responsabilitats com a representant del PSC a Tossa.

que aquesta renúncia no seria
l’única d’un regidor del PSC en
aquesta legislatura. Segons Moré,
«a finals d’estiu, o potser abans, hi
haurà segurament alguna renúncia més per part d’algun membre
de l’equip de govern».
La repercussió al poble

La portaveu d’AET manifestava
que «la repercussió de tot això ho
pagarà el poble perquè, amb la sortida de Lacasa, tots els problemes

interns d’aquest equip de govern
aniran sortint a la llum pública».
De totes maneres, Moré descartava la possibilitat que hi hagi una
nova moció de censura, ja que
«com a llista més votada, han
d’acabar el mandat demostrant
la seva capacitat al govern, tot i que
nosaltres ja hem reiterat moltes vegades que no estan preparats». La
marxa de Lacasa pot suposar un
cop molt fort per l’equip de govern ja que, a banda de ser el cap

visible de les àrees de més responsabilitat del consistori, com
són Hisenda i Urbanisme, era també tinent d’alcalde i portaveu del
PSC.
D’altra banda, en el ple extraordinari d’urgència d’avui, entre
d’altres coses, també es donarà a
conèixer la resolució del recurs
de reposició interposat per tres regidores de l’Ajuntament i per una
patrona de la Fundació del Centre
de Serveis per a la Gent Gran.

El tercer tinent d’alcalde es
preveu que percebi 150 euros al
mes, i la resta de regidors de
l’equip de govern 125 euros.
També es proposa fixar la quantitat de 30 euros per sessió dels
òrgans col·legiats i 18 euros per
regidor dels diferents grups municipals i més. Güell afegeix que
encara no es presenta la retribució de l’alcalde perquè s’està
estudiant la possible afectació
laboral del càrrec.
En el ple també s’informarà
de la constitució dels tres grups
polítics que formen part de
l’Ajuntament (Independents
per Amer, CiU i ERC) i es notificaran els nomenaments dels
representants dels òrgans supramunicipals. M.NOGUER

LES ÚLTIMES POLÈMIQUES FARAN OMPLIR L’AUDITORI

MEDI AMBIENT RECLAMA QUE NO ES LLENCIN ESCOMBRARIES A LES ZONES VERDES

Tribuna de Girona exhaureix
les places per a la xerrada
del republicà Puigcercós

Tordera adverteix els veïns per evitar
focs a l’estiu a les urbanitzacions
J.C.

DdeG
GIRONA

L’auditori Narcís de Carreras de
«la Caixa» de Girona s’omplirà
aquesta nit per escoltar la conferència de «Tribuna de Girona»
que realitzarà el diputat d’ERC
al Congrés dels Diputats Joan Puigcercós, dins el fòrum de debats
que promouen «la Caixa», Ràdio
Girona, la Cadena Ser i Diari de
Girona sota la direcció de Josep
López de Lerma.
Les darreres polèmiques entre
els republicans i els socialistes per
escollir el nou director general de
la Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió i més recentment per
l’entrevista del secretari general del
partit, Josep-Lluís Carod-Rovira
amb dirigents de la banda terrorista ETA han fet exhaurir les places per a la conferència titulada:
«L’esquerra amb veu pròpia».
Joan Puigcercós va néixer a Ripoll el 4 de desembre de 1966 i va
estar afiliat a Independentistes dels
Països Catalans fins a l’any 1985 i

a la Crida a la Solidaritat del 1985
i 1987. Actualment és membre del
Patronat de la Fundació Josep Irla.
L’any 1987 va ingressar a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), i va participar activament en el Congrés que el va refundar com a partit d’esquerra
independentista (1989).
Joan Puigcercós és membre de
l’Executiva Nacional republicana
des del 1987, ha estat també Secretari General de les Joventuts
d’Esquerra Republicana de Catalunya (JERC) entre el 1987 i el
1994, i president de la federació
regional de Girona del 1993 al
1996.
Entre les seves responsabilitats
públiques destaca com a regidor
de l’Ajuntament de Ripoll per ERC
(1987-1991), diputat d’ERC al Parlament de Catalunya (1992-2000)
i diputat d’ERC al Congrés dels Diputats des del març de 2000.
Un cop finalitzada la conferència es celebrarà un sopar-col·loqui
a la tercera planta del mateix edifici, amb la presència del ponent.

TORDERA

L'Ajuntament de Tordera,
ja està treballant per evitar que
aquest any es repeteixen els incendis ocorreguts a l'estiu passat, i que van obligar a desallotjar els veïns de la urbanització Terra Brava.
La regidoria de medi ambient,
ha enviat una carta a tots els
veïns d'urbanitzacions de Tordera, obligant-los a netejar les
seves parcel·les. Paral·lelament,
el consistori s'encarregarà de
netejar les franges perimetrals
de les urbanitzacions.Aquesta
mesura evitaria en bona part
l’expansió del foc en cas d’un
incendi com el que va succeir el
passat estiu i que va provocar el
desallotjament de molts veïns
d’una urbanització.
El regidor de medi ambient
de l’Ajuntament de Tordera
Carles Aulet, en declaracions a
l’emissora local ràdio Tordera
va recordar quines són les obligacions del propietaris de par-

Incendi. Els focs de Tordera del passat estiu van cremar 300 hectàrees.

cel·les i demanava que no és llencés la brossa en zones verdes.
Per controlar el procés de la neteja dels boscos, a finals d'any un
policia local, va iniciar tasques mediambientals. Els incendis forestals de Tordera van cremar l'any
passat prop de 300 hectàrees de
bosc. Els incendis d’aquelles dates

que van coincidir amb els de Maçanet de la Selva van provocar que
diferents persones d’una de les urbanitzacions de Tordera haguessin de passar la nit al pavelló esportiu. A diferència de Maçanet,
a Tordera cap dels habitatges de la
urbanització es va veure afectada
per les flames.

