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La Selva
TOSSA DE MAR

TORDERA

Els regidors poden rebre sancions si
parlen massa durant el ple municipal

L’alta demanda
fa tornar a
organitzar el curs
de manipulació
d’aliments

■ L’Ajuntament de Tossa va aprovar dijous el
nou Reglament Orgànic
Municipal (ROM) que
ha de servir per posar
ordre a les sessions
plenàries. En aquest
sentit, els regidors que
no el compleixin podrien rebre sancions.

DdeG, Tordera.

Jordi Meléndez, Tossa de Mar

Els regidors de l’Ajuntament de
Tossa de Mar podrien ser sancionats econòmicament si sobrepassen el temps d’inter venció durant els plens municipals.
Aquesta és una de les propostes
que s’inclouen dins el nou Reglament Orgànic Municipal
(ROM) que es va aprovar el passat dijous.
En aquest sentit, l’alcaldessa
de Tossa, Pilar Mundet (PSC),
va reconèixer que encara no
s’ha estipulat del tot com es sancionaria els regidors que no
complissin amb el nou ROM.
Així, una de les possibilitas –segons va apuntar Mundet– seria
que no cobressin els diners que
se’ls paga per assistir al plenari.
Tanmateix, una altra de les possibilitats seria que se’ls reduís
el sou que cobren com a regidors. De totes maneres, la via
que seria més lògica en aquest
tipus de casos passaria per
comptabilitzar el temps d’intervenció de cada regidor.
En aquest sentit, Mundet va
apuntar que aquest fet podria
passar per crear una mena de
«micròfons amb semàfor» que
donarien pas a les inter vencions. Així, una llum verda al
costat del micròfon permetria

Podrien deixar
de cobrar els
diners que reben
per assistir a les
sessions de ple
■
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PLENARI. L’Ajuntament va aprovar el nou reglament.

parlar al regidor; una llum taronja avisaria que ja s’està acabant el temps d’inter venció i
una llum vermella prohibiria
parlar al regidor.
Una altra possibilitat per controlar els parlaments dels regidors seria que, des del públic,
una persona controlés el temps
d’inter venció.

Diari de Girona ja va
avançar en l’edició d’ahir que
l’Ajuntament ha aprovat un nou
ROM per, entre d’altres coses,
posar una mica d’ordre a l’horari del ple i al torn d’inter vencions durant la sessió. Així, el
ponent de qualsevol tema tindrà
10 minuts per exposar-lo, llavors hi haurà 5 minuts de rèpli-

Voten en contra per no sortir a la tele
Dos dels tres grups de l’oposició
a l’Ajuntament de Tossa de Mar,
CiU i AET, van votar en contra de
l’aprovació d’algunes de les actes de les sessions anteriors
dels plens perquè «alguns d’aquests plens no havien estat enregistrats per Televisió de Tossa
(TVT)». Així, la portaveu de CiU,
Rosa Monrabà, va assenyalar
que «aquests plens no han pogut arribar a la gent de Tossa i,
per tant, no podem estar-hi d’acord». En aquest sentit, Monrabà
va proposar llegir de forma ínte-

gra les actes de les sessions anteriors, però, finalment, es va optar per dedicar una programació
de TVT a explicar què s’havia
parlat en aquests plens. D’altra
banda, el consistori va aprovar
diverses mocions de caràcter
general. D’aquestes, destacaven
la moció contra la violència de
gènere, sobre la constitució europea, pel retorn íntregre dels
documents catalans espoliats a
Salamanca o pel suport dels jutjats de pau d’Anglès i d’Arbúcies
sobre l’ús del català.
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ca per cada grup i una tancada
del ponent d’un parell de minuts.
Tanmateix, amb aquesta
aprovació, es destaca que els
plens, que s’inicien a les deu de
la nit, haurien d’acabar-se com
a hora límit a les dotze de la nit.
Curiosament, el ple de dijous,
que va servir per aprovar aquest
nou reglament, va finalitzar als
voltants de les dues de la matinada.
Per la seva part, l’oposició i en
especial el grup de CiU va voler
carregar ahir contra aquest nou
ROM, afirmant, segons una de
les regidores del par tit, Imma
Colom, que es descrimina l’oposició.

CiU considera
que el nou ROM
discrimina els
regidors de
l’oposició
■

El Consell de Comerç de l’Ajuntament de Tordera organitzarà dimar ts un curs de
manipuladors d’aliments al teatre Clavé.
El curs està adreçat a tots
els comerciants i empresaris
que manipulen aliments (restaurants, bars, xarcuteries,
forns de pa, menjadors escolars). L’objectiu del curs és
aconseguir l’acreditació de
coneixements d’higiene alimentària, tal com estipula la
normativa vigent de formació
contínua dintre del pla formatiu de cada empresa i empresari.
El regidor de Promoció
Econòmica, Rafel Matas, ha
assegurat, en declaracions a
Ràdio Tordera, que s’ha decidit organitzar una nova sessió
del curs davant la for ta demanda per participar-hi.
El curs de formació tindrà
lloc en una sola sessió, de 3 a
5 de la tarda o de 5 a 7 del vespre, en la qual es farà una exposició general de les obligacions dels empresaris i dels
treballadors per l’acompliment de la Llei. Després d’aquesta sessió, cadascun dels
assistents disposarà del material necessari per desenvolupar els coneixements adequats del seu sector per resoldre un qüestionari que
hauran de remetre posteriorment. La durada màxima per
poder retornar el qüestionari
és d'un mes.
L’empresa que imparteix el
curs posa a disposició de tots
els que superin el qüestionari una línia d’informació directa durant quatre anys de
les modificacions de la normativa de cada sector. En
aquest sentit, Matas afirma
que el consell del comerç ha
volgut oferir als comerciants
de Tordera la possibilitat d’estar legalment coberts. El preu
del curs per alumne és de 35
euros i cal inscriure’s en el
consistori.

