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EL BAIX EMPORDÀ18

L’Ajuntament de la Bisbal d’Em-
pordà celebra avui el ple ordinari
del mes de setembre que es preveu
novament tens amb l’aprovació
definitiva del Pla d’Ajust i Rees-
tructuració dels Recursos Humans
del consistori. El comitè unitari de
treballadors de l’Ajuntament i els
sindicats CCOO i UGT ja ha co-
municat la seva presència al ple
per manifestar el seu rebuig als res-
ponsables polítics. A més, a les set
de la tarda faran una concentració
davant de l’Ajuntament. El pla,
però, presenta un parell de canvis
respecte de l’aprovació inicial, que
es concreta en un acomiadament
menys (passen de sis a cinc) i es
mantenen les dues reduccions de
jornada al 50%, segons ha explicat
l’alcalde i regidor d’Hisenda, Òscar
Aparicio. 

Així, el batlle ha detallat que l’a-
comiadament previst d’una in-
fermera del geriàtric no s’execu-
tarà, si bé sí que se li aplicarà una

reducció de jornada a la meitat.
Aparicio ha manifestat que aques-
ta treballadora es va incloure en-
tre els sis acomiadaments inicials
perquè «el comitè va entrar una
instància» d’empleats municipals
que volien ser acomiadats. Poste-
riorment, aquests treballadors van
comunicar a l’Ajuntament que no
tenien cap voluntat de deixar de
treballar al consistori, de manera
que el govern (PSC i CiU) ha optat
per no efectuar l’acomiadament (i
amortització de la plaça), però sí
reduir-li la jornada. 

L’altre canvi afecta una auxiliar
educadora de la llar d’infants a la
qual se li rebaixava la jornada a la
meitat i que, després de presentar
al·legacions i estimar-se-li, es que-
da com està, és a dir, a jornada
completa. Aparicio ha explicat
que a l’hora d’establir els acomia-
daments i la reducció de jornada

en aquest àmbit es va tenir en
compte les treballadores que por-
taven menys temps, criteri que
no es respectava amb aquesta au-
xiliar, que d’aquesta manera no pa-
tirà cap variació. 

En tot cas, Aparicio no tanca la
porta a noves reestructuracions de
la plantilla si segueix la mala si-
tuació econòmica i, per exemple
en la llar d’infants, baixa el nom-
bre d’usuaris. 

El batlle també ha precisat que
ha consultat amb el Departament
de Benestar Social les ràtios de tre-
balladors que han de tenir els ge-
riàtrics i que la conclusió és que se
superen amb escreix respecte el
nombre d’usuaris. Segons Apari-
cio, el barem de treballadors per
usuaris de la Generalitat estableix
que al geriàtric de la Bisbal es
compleix amb 24 auxiliars de ge-
riatria, quan ara n’hi ha 29.
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L’Ajuntament de la Bisbal redueix un
acomiadament i es queden en cinc
Avui s’aprovaran definitivament amb la presència del comitè per mostrar-hi la seva oposició

El govern de Begur (CiU) porta
al ple ordinari d’avui una rebaixa en
el sou dels càrrecs polítics. La re-
baixa que es vol aplicar a tots els re-
gidors (tant els que tenen dedica-
ció com els que cobren per assis-
tència) és del 7,14%, cosa que sig-
nifica un estalvi de 13.809,71 euros
en base al que hi havia pressupost
per aquest any en la partida de re-
tribucions als càrrecs. El govern ha
pres aquesta decisió en solidaritat
amb els treballadors municipals, a
qui se’ls suprimeix la paga doble de
Nadal. De fet, aquest percentatge
seria el corresponent a la paga de
Nadal dels regidors, han informat
fonts municipals. 

Segons preveu el compliment de
les determinacions de la Llei Or-
gànica 2/2012 d’estabilitat pressu-
postària i sostenibilitat financera,
s’adopten mesures per complir
amb el principi d’equilibri econò-
mic financer que afecta a tots els
àmbits de la seva activitat, i molt
particularment al personal de la
corporació, amb la supressió de la
paga extraordinària de Nadal.

Tot i que estan exclosos els càr-
recs electes per l’esmentada Llei
dels ajustos que afecten a la mas-
sa salarial del personal, és volun-
tat de l’equip de govern participar
proporcionalment a l’esforç de re-
ducció de la despesa, en solidari-
tat amb el personal de l’ajunta-
ment, han informat fonts munici-
pals.

Segons ha anunciat l’alcalde,
Joan Català, la proposta de l’equip
de govern preveu una reducció
del 7,14% de la retribució de tots els
membres de la corporació muni-
cipal. D’aquesta forma els càrrecs
polítics es treuen la part propor-
cional a una paga extra, exacta-
ment el mateix que els empleats
públics que depenen de l’ajunta-
ment.

No obstant això, està per veure
si l’oposició veurà amb bons ulls
aquesta rebaixa ja que cobren per
assistència, tot i que no perilla l’a-
provació ja qu el govern té majoria.

D’altra banda el punt quart de
l’ordre del dia porta l’aprovació
provisional de la modificació de les
ordenances fiscals per a l’any 2013.
Segons ha manifestat l’alcalde Joan
Català, davant la situació econò-
mica actual, el govern municipal
creu que no es pot demanar més
esforç als veïns de Begur, de ma-
nera que els impostos i taxes mu-
nicipals de l’ajuntament pel 2013
queden totalment congelats. 
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El govern vol solidaritzar-se amb els
empleats i rebaixa el sou a tots els edils
Aplica un descens del

7,14% en les retribucions de
cada regidor, que suposa un
estalvi de 13.809,71 euros



L’Ajuntament de Torroella de
Montgrí ha informat que la Gene-
ralitat portarà a terme aquest di-
jous i divendres obres de mante-
niment al pont del riu Ter. Els tre-
balls consisteixen en la reparació
de les juntes de dilatació, motiu pel
qual s’haurà d’actuar al centre de
la calçada. Això implica, necessà-
riament, que de manera puntual
s'haurà de donar pas alternatiu als
vehicles mitjançant regulació se-
mafòrica.

Des de l'Ajuntament s'ha instat
el Departament de Política Terri-
torial i Obres Públiques per tal
que les restriccions no es produ-
eixin en els moments punta d'en-
trada i sortida de la vila i dels cen-
tres escolars amb l’objectiu de mi-
nimitzar al màxim la possible afec-
tació sobre el trànsit rodat.
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La Generalitat
repararà les
juntes de
dilatació del 
pont de Torroella

El batlle Òscar Aparicio.
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El ple d’avui aprovarà les
ordenances fiscals per a 
l’any que ve, que queden
totalment congelades

La regidoria de Benestar Social
de l’Ajuntament de Castell-Platja
d’Aro destina enguany fins a 28.000
euros per a beques de menjador
escolar per a alumnes dels centres
educatius del municipi, i fins a
19.000 euros en concepte de be-
ques per a quotes de les llars d’in-
fants municipals. El segon perío-
de de sol·licitud d’enguany per
als dos conceptes és aquesta set-
mana. Aquestes dues partides
pressupostàries s’afegeixen als
15.000 euros destinats també en-
guany a beques per Casal d’estiu
municipal. Sumats els tres àm-
bits, en resulta un oferta de 62.000
euros en concepte de beques.

Els alumnes de l’Institut Ri-
daura també es van beneficiar
d’aquestes beques entre gener i
juny d’enguany, ja que en el nou
curs 2012-2013 amb la implanta-
ció de l’horari lectiu compactat ja
no s’ofereix servei de menjador.
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Platja d’Aro
destina 28.000
euros en beques
al menjador

Deu obres teatrals de temàtica
diversa competiran per fer-se amb
els premis de la VIII edició del
Concurs de Teatre Amateur de
Sant Feliu de Guíxols, que camina
vers la seva consolidació. Entre els
grups   hi ha moltes formacions
amateurs conegudes pel públic
guixolenc, aglunes de les quals
han obtingut importants guar-
dons en la nostra mostra.

La vuitena edició del concurs
compta enguany amb una notò-
ria presència d’obres pròpies, fe-
tes per la pròpia companyia o al-
gun dels seus integrants, com la
peça Claymoore o El rei sol, així
com Nadal a Halloween. Entre
els autors més consagrats hi ha l’o-
bra clàssica El cafè de la marina,
de Josep Maria de Sagarra, El criat
de dos amos, de Carlo Goldoni, o
Celobert, de David Hare, junt amb
Cancun de Jordi Galceran entre
molts altres.
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Deu obres
competiran al
concurs de teatre
de Sant Feliu

Quan un mestre se’n va, queden
els alumnes. Quan un mestre ha
sabut fer de Mestre, ha aconsegu-
it que la seva vida segueixi en la
dels seus alumnes. Quan un Mes-
tre ha sigut capaç d’encoratjar cap
a les virtuts de l’esforç i de la cons-

tància en el treball, la seva Vida,
malgrat mori, té un sentit de trans-
cendència.

Vaig ser alumne del senyor José
Sirvent a l’Institut de Girona, quan
encara no portava el nom de Vi-
cens Vives. Ens impartí física a
sisè de batxillerat (1966-67) i Físi-
ca i Química al curs Preuniversitari
(67-68). Avui, amb el pas dels anys,
el recordo com un home seriós i
tremendament compromès amb
els alumnes. Es mostrava distant,
però era proper quan tenies un
dubte. Era exigent, però sabia com

motivar. No dictava apunts ni feia
classes magistrals: provocava amb
nous i complicats problemes que
estimulaven l’alumne a pensar i a
rebuscar en elsllibres, o consultar
amb algun amic que ja estigués a
la Universitat (quan encara no
existia l’opció de buscar per Inter-
net). Ens amargava amb el pro-
blema del triple pèndol, però ens
motivava per aplicar la lògica a les
ciències físiques. A la vida, tot
aprenentatge requereix esforç, no
se’ns dóna de franc. I aquesta era
una divisa clara del senyor Sir-

vent. De l’aprenentatge de la Físi-
ca a l’aprenentatge per la vida.

Com a alumne, vull deixar cons-
tància del meu agraïment. Puc dir
que fou un home avançat als
temps, que cercava l’excel·lència de
l’ensenyament que feia. I ho va
aconseguir. Estimava el treball i era
capaç d’encomanar aquesta esti-
ma. Fou un bon Mestre que, a
molts, ens obrí el camí cap a la Uni-
versitat.

Gràcies, senyor Sirvent.
Josep Cornellà i Canals

Doctor en Medicina

JAUME CROSELLAS ARIMANY
Ha mort als 49 anys. Era solter.

Residia a Girona. L’enterrament se
celebrarà demà dimecres a les 12
del migdia, a la parròquia d’Arbúcies.

ANTÒNIA PLANAS ALMAR
Ha mort als 81 anys. Era vídua de

Llorenç Corominas Abulí i tenia cinc
fills, Jaume, M. Mercè, Lluís, Dolors i
Teia. Fills polítics, Mercè, Elena, Xa
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