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Divendres, 1 de desembre de 2006 ■ Diari de Girona

La Selva

LLORET DE MAR

TRANSPORTS

Crespo renuncia al sou de batlle Tordera amplia el
servei de bus urbà per
després de ser escollit diputat
Cobrarà exclusivament en funció del treball realitzat a Lloret

arribar a tots els veïnats

Els autobusos recorreran el centre cada hora
DdeG, Lloret de Mar.

L’alcalde de Lloret de Mar, Xavier Crespo (CiU), ha renunciat
finalment al salari d’alcalde de
Lloret i passa a tenir únicament
sou de diputat al Parlament de
Catalunya. Això implica que, a
partir d’ara, cobrarà en funció
de la seva assistència a plenaris, sessions informatives i juntes de govern local. És a dir, enlloc d’una quantitat mensual
fixa, cobrarà per acte de
presència en la seva qualitat
d’alcalde de la vila.
A par tir de l’u de desembre
Crespo deixarà la dedicació exlusiva pel que fa als càrrecs
d’alcalde i president del consistori. A par tir d’aquest dia,
l’alcalde cobrarà 757 euros per

Cobrarà 757 € per
comissió de govern,
130 per informativa
i 904 per cada ple
■

L’alcalde
abandonarà la
dedicació exclusiva
l’u de desembre
■

CARLES COLOMER

Xavier Crespo és alcalde de Lloret.

assistir a les comissions de govern, 130 euros per cada compareixença en comissió informativa i 904 euros pel que fa a
l’assistència a plens, però deixarà de percebre cap quantitat
en concepte de sou mensual,
per la qual cosa l’assignació ascendirà a un total de 1.791 euros sense càrrec a la Seguretat
Social.
L’alcalde convergent exercia el
càrrec en qualitat de dedicació
exclusiva des del 14 de juliol de
2003, amb un sou mensual com

alcalde d’uns 2.600 euros mensuals, als quals s’afegien les assignacions per assistència a
plens, comissions o juntes.
La renúncia a la dedicació
exclusiva com a alcalde es va
formalitzar en el ple ordinari de
dimarts passat i va ser aprovada per unanimitat. Tot i mostrar-se d’acord, l’únic grup que
va criticar la nova dedicació de
Xavier Crespo va ser el d’ERC,
que creu que «un alcalde de Lloret ha de ser només alcalde». Tot
i això, el regidor republicà
Eduard Coloma va votar a favor
d’aquest punt de l’ordre del dia.
Tant ell com el grup d’ICVEUiA van demanar a Crespo
que la seva dedicació per Lloret no quedi ressentida. El
PSC, per la seva banda, va felicitar l’alcalde per la seva nova
etapa com a representant del
grup convergent al Parlament
de Catalunya. Mentre el soci de
govern de CiU, el PP va desitjar a Crespo una bona feina des
del Parlament vers Lloret.
Xavier Crespo va respondre
que la seva dedicació per Lloret no es veurà afectada pel càrrec de diputat, des del qual
creu que pot treballar més pel
municipi, a fi de desencallar
projectes o iniciatives.

DdeG, Tordera.

Tordera habilita una xarxa de
transport públic per connectar
la vila amb els veïnats. Els autocars recorreran cada hora
els carrers del centre de Tordera i els veïnats. El nou ser vei
de transport s’ha enllaçat amb
altres mitjans, com el bus hospitalari, Renfe o el ser vei de
transport fins a les urbanitzacions, que també ha ampliat
horaris.
A par tir d’avui es posa en
funcionament el nou transport
urbà municipal que recorrerà
els carrers del nucli urbà i els
veïnats de Sant Pere, Sant Jaume, Mas Martí, Sant Andreu i
Fibracolor.
Les parades del bus estaran
situades al parc del passatge
Jardí de Sant Pere, a l’estació
de Renfe, al camp municipal
d’esports, a la pista l’Amistat, a
l’ABS, al carrer Alcalde Vendrell i als carrers del Camí Mas
Martí i d’Immaculada. El bus
continuarà el seu recorregut
fins a les noves parades del Pavelló poliesportiu, el parc del
Grand Prix, l’entrada al veïnat
Fibracolor, la cruïlla del Camí
Ral amb el carrer Maragall, la

cruïlla del Camí Ral amb el carrer d’Amadeu Vives, la plaça de
Lluís Companys, el parc de la
Sardana, la plaça de la Concòrdia, i tornarà fins al Camp municipal d’esports i l’estació de
Renfe per acabar a Sant Pere,
que serà de nou el punt de sortida.
El bus farà el mateix recorregut de dilluns a diumenge
des de les 9 h fins a les 20h,
hora en la qual es farà l’últim
trajecte. De dos del migdia a
quatre de la tarda no hi hauràser vei. El preu del tiquet serà
de 0,50 euros.
Tant l’empresa adjudicatària del ser vei de transport com
l’Ajuntament de Tordera han
acordat poder enllaçar l’horari
d’aquest transport urbà amb la
resta de mitjans com el bus
hospitalari i els trens de rodalies de manera que es coordinin tots els horaris.
La posada en funcionament
del bus urbà municipal coincideix amb la col·locació de noves parades i marquesines i a
més, amb l’ampliació del servei de bus a les urbanitzacions,
que a par tir d’ara disposaran
de dos autocars més.

Retroba el teu benestar. Escull el disseny Chateau d’Ax.
Composició raconera amb relax elèctric Valentina €75,00 al mes

Fins el
30 de Novembre

BARCELONA
C/Rosselló, 283
(cantonada Avda.
Diagonal)
08037 Barcelona
tel. 93 476 53 11
obert de dilluns a dissabte de
10.00 a 20.30

Valentina Versió

cm

en pell 68
com a la fotografia

30 terminis de

Composició raconera
amb relax elèctric
Sofà 3 places
Sofà 2 places
Capçals opcionals

297x162
194
163

€ 2.370,00
€ 1.200,00
€ 990,00

€ 75,00
€ 36,00
€ 29,00

L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT
C.C. Gran Via II – Local B7
Gran Via de les Corts
Catalanes, 75
08908 L’Hospitalet de
Llobregat (Barcelona)
tel 93 259 17 95

MONTIGALA
Parc Comercial Montigalà
Av. Comunitat Europea, 79
C/Carrer Suïssa
08917 Badalona (Barcelona)
tel. 93 4970358
B-20 direcció Barcelona sortida 21,
direcció Mataró sortida 20

obert de dilluns a dissabte
de 10.00 a 22.00

obert de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00
i de 16.30 a 20.30
i dissabte de 10.00 a 20.30

SABADELL
Ronda de Ponent, 36-44
08206 Sabadell
(Barcelona)
tel 93 715 66 06
obert de dilluns a dissabte
de 10.00 a 21.00

GIRONA
Ctra. Nacional II Km 719
17840 Sarrià de Ter (Girona)
Tel. 972 172 170
obert de dilluns a dissabte
de 10.00 a 13.30
i de 16.00 a 20.30

LEÓN
Ctra León – Benavente km 12
(encreuament amb Autovia de
Burgos)
24231 Onzonilla (León)
tel 978 282 169
obert de dilluns a dissabte de 10.00
a 13.00 i de 17.00 a 20.30

Amb només €120,00
d’entrada, i la resta
en 30 terminis
sense interessos

VALLADOLID
Parque Comercial
Equinoccio Park
Zaratan- Valladolid
Tel. 983 341 138
obert de dilluns a
dissabte de 10.00 a 22.00
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