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“Cal aconseguir que l’empresari
no vegi el reciclatge com un cost”

El comú d’Ordino, contra
la proposta del PS
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L’empleat que va matar l’os
va usar el seu rifle particular
INVESTIGACIÓ La policia està en espera que els banders li trametin l’informe per investigar si hi va haver o no un
delicte amb l’abatiment de l’animal. POLÍTICA L’afer reobre la mala maror a la majoria de Laurèdia en Comú.
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Viladomat
demana
comparèixer
al Consell per
Grandvalira
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Els ambaixadors
perceben 792.408
euros l’any en
salari i dietes
Els ambaixadors del país van suposar l’any passat una despesa de
792.408 euros entre salari i dietes,
que inclouen des del lloguer de la
residència als desplaçaments o el
personal de neteja i serveis. L’ambaixador a Espanya, Jaume Gaytan, és qui té el salari més elevat
(86.900 euros bruts anuals) mentre que la representant als EUA,
Elisenda Vives, és qui paga més
de casa (41.395 euros).

PLa comissió d’Economia
haurà de tractar la petició
de l’empresari
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El soci majoritari de Saetde, Joan
Viladomat, va entrar ahir una carta a Sindicatura sol·licitant comparèixer davant la comissió d’economia del Consell General per
la crisi oberta a Grandvalira.
L’empresari va fer la demanda
però no va plasmar ni el contingut ni les condicions en les quals
s’ha de dur a terme aquesta compareixença. Segons el reglament,
però, hauria de ser pública. La
comissió d’Economia haurà de
tractar la petició de Viladomat en
la reunió que mantindran dijous.

Dubtes sobre la
quantia del deute
que Govern té
pendent de cobrar

Solbes avisa sobre les especificitats
PL’excomissari diu que la UE pot demanar “esforços” per mantenir-les

La resposta del ministre Jordi Cinca a una pregunta del conseller
del PS Pere López deixa alguns
dubtes respecte a la quantia que
el Govern té pendent de cobrar de
deutors: a final del 2016 ascendia
a 68,11 milions, i Cinca explicita
que a final de maig quedaven 5,97
milions, però respecte a 61,8 milions i no del total. No s’aclareix
què ha passat amb els sis milions
restants, si s’han cobrat o no.

