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Ahír vespre aprová el pressupost per enguany
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Figueres.^ Ahir al vespre es
reuní aTAjuntament de Figueresel
pie de ía junta rectora de la Man^;
cornunitat 'Intermunlcipal de l'AIt
Empordá per tal d'apróvar el áéu
pressupdst, fixat en 208.QOO.0OO
ptes.

•;;'':

Sábado
19 de julio de 19á6
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carácter d'urgén'cia, i tot fa pensar
que abans d'un mes ja s'hi treba-,
liará, EÍs terrenysescollits, tal com
hem vingut informáñt, es troben
situats al terrné municipal :déPédret i Marzá, essent, peí móment,:
e!s ajuntanrients ¡nteressáís en ía
seya ütiiitzáció els de ' Figuerés,
Roses, Gastellód*Empúries i l'Es. cala;,
/:;;.:..••:->•••'." .'..r

El represehtant socialista de f'Ajuñtament figuerénc a la^Mancomunitat, Joan Armangué, va demariar una ampliació de les dates
Reunió de eiSERSA
facilitades i quan el pfesldent de
l'organisme-, María Lorca, les hi va
Joan Armangué demaná particlpació
Acabats éls dos plens de la
donar, el representant del F'SC de- Mancomunitat es reunía l'empresa
socialista a CiSERSA
nuncia qué «en el capítol d'inmunicipal de servéis de l'Ajuntauna modificació dé les ordenancés
gressos hi figuren tres subvenment de Figuerés, CISERSA, a fi
fiséals.
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oions de la G e n é r a l i t a t que
de prpcedir al riómenament del
encara han de ser concedidés».
seu córisell d'administració.
i Fínalment, la corporació muríiciEl regidor socialista, Salvador
LorCa ássenyalá qué el. pressuEl conseír estará format pels repal figüerenca celebrária un pie ex- ; Doménjó, mostrá i'opósíció del
post, en qualseyol cas, era una
gidor MariáLqrca^; Jórdi Ganet i
traordinari per-tal de cojicedir a • seu grup a aquesta concessíó en
. previsi^/peró que ja s'havien man- Mariuel Blasi; éls téenis municipals •
GISERSA el serveí de netéja de les considerar qué «es plantejárán
•tingut diversos contactes, amb la
Antoní Gaséllas, Ángel Pelücé i
dependéncies muriicÍRals,: tasca
mólte problemes a rhorá de poGenéralitat, per la qual cosa es pe- Joan Joañals, i tres ciutadans en
que es comencará a realitzará parsar sáncibns ais ihfractors,- per
dia afrrrnar que la Mancbítiurjitat
represehtacip de cadascuna de les
tir de l'u d'agost. En aquest s e t i t i t , , párt d'un personal alié á la Poli«rébrá ajudés'económiques per
forces polítiques présents al conl'empresa ha assumit tots els tre- cía Local». L'alcaldeLorcá indica
t a l de f¡nanear l'escorxador co-- sistori. En aquest darrer apartat,
balladors que fins ara eren municique «ja s'éstudiará ía sbíució
marcal i i'abocador d'escgmbraforen escóllits Martí Pálahí peí
pals, i TAjuntamént ha co/icédit
adieht» pero,"que aquesta podría
ries, primeres obres que es pre- PSC, Tomás Geli, per CiU i Fran-.
una subvencló de tretze milions de
passar. «per l'atorgament dé íá
veuen realltzar». cese Sárgátal, per A P ,
pessétes peí mantenim'ent del serfácultat de posar danúnciés al
Finalmerit, s'aprová^ unániméEl"portaveu socialista, Joan Arveí fins ai,cap d'any.
.
..
personal encarregat del serveí».
ment el pressupost, pero amb el
mangué, solvlicitá- qué en el conPer últim, s'aprová una rtiodífiTambé s'aproyá —en ambdós
vot particular d'Armárigué. A la
sell d'administració hi hagués' un
• cació de^rédits per al fínancament
casos
arhb
l'absténció
socialista—
• sessió hi foreh présents onze ajun- ' regidor d ' a q u e s t g í u p municipal,
, la concessíó del serveí d'aparca- -d'aquesta empresa municipal de
taments deis setze que integren la
péró Lprcá digué que «per coheservéis. El so'cialista Armangué
• ments i estacionaments yigilats de
• Mancomunitat.
rencia amb {'actitud del PSC a
s'op.osá a ía ütiiitzáció del superál'esitientad'á sócietat. En principi,
l'Ajuntament —que no ha volgut
Acabada aquesta primera reunió
vit municipal pél fínancament parCISÉRSA gestionará amb MIFAS
. se'n va celebrar una altra en la assumír mal cap responsabNitat
cial de la sócietat, perqué, segons
rexploíaeió de parquírnetrés a la
dé gpvern— no se'ls havia inqual s'aprovaren éls projectes i
el seu criteri, «es tractá d'unes
Ramblt"figüerenca, per la qual
clós»i
.plec de cóndicions per a la consxifres fíciícies».
cosa també fou necessarí aprovar
trucció de l'escorxador comarcal i

Ahir van formalitzar-se

agrícolas per les
perdues de lesnevades

Tercercursde
cultura superior
sobre é l
Renaixemental
Rípóllés
' Ripoll.— Diümenge s'inicia el
tercer- curs superior de- cultura
sobre el renaixemejit al Ripollés
amb íá confenéncia a carree de
Jpsep Alzina, director de curs i
ca'tédrátic de la Uníversitat autónoma de. Barcelona, entitát organitzadora que compta, aíxí mate¡x, amb éí-supOrt ecónómic de
ía Genéralitat. Gal destacar la col.labqració deis instituts d'estudis hel.lénics d e la Uníversitat de
. Barcelona, la Diputació gironina,
l'Ajuntament de Ripoll i entitats
sócio-culturals de Ripoll.
La quasí totalitat deis conferenciants son catedrátics de lá
uníversitat. Entre élls, de carácter internacional/ com Jordi Llobet, que oferirá- dílluns que ve, a
partir de; les ser de la tarda, la
conferencia «Picodella Mirandola i educació del cortesa». Ahto¿
'nlo Blecua, per la seva banda,
parlará dimarts'de rhumariishne
renacentista hispa. I s'esperá
tambe l'assisténcia deis cátedratíos ripollesosi professors Eudálcj
Sola i Joan Manuel'del Pozo.

Ináuguraotonsa
Uívia
L l í v i a . - El president de la-Diputació, Salvador Ca rrera, será
avui a Llívia a les 7 de la tarda,
per procedir a inaugurar els carrérs Géreja i GorgujáTía Torre
Bernat, seu del pátronat de Tu-',
risme. Així mateix, assistirá a. la
presentació del fulleíó turístic i a
j'acte inaugural d e l e s obres-de
remodelatge del muséu de la
vila.:
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Deixa ef seu carree a larGómissió per la réordenacíó de( port

la dimito de JóánOliver
El pié dona el vist-i-piau ais estatuís d^l Pátronat de la
fira i amplia les fácültats al del moriesíir
Segons Ramón Vüossa, «el regi^
D'^altra banda,- va desestimar-se
dor Joan Oliver plega "per-no es- Un recurs dé reposició interposat
tar d'acord que el port de Sant per Manuel Sala, sergent de la PoSant Feliu de Guíxols.— En eí
Feliu es constitueixl en base
licía IVluhicipal, contra l'acord de la
decúrs de la sessió de pie extraornáutico-deportiva i pesquera en .corporació güixolenca de 27-3-86,,
dinari celebrat anit, la corporació
detriment del port comerciaba,
en relació anib la placa de sotsmunicipal va acceptar la dímissió
oficialde la Policia Municipal, qué
«per Vaóns'de féiha» del regidor
va
ser adjudicada á César Polo.
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Joan Oliyer, de continuar forrnant
P á t r o n a t d e la firá
part com a membre de l'AjuñtaPrésteos i projeGtes
'
meht de Sant l^eliu a la comissió
, . També en el decurs d'aquest;
mixta Ajuntament-Generalitat, per
També ya aprovar-se el projecte
a l'estudi de la reordenació del- pie, varen aprovar-se els e.statuts
de contráete de préstee artib él
del patr.onat que han de regir la
port guíxolenc.
.
fira de Sant Feliü. Igualment, ya^ 3anc de Crédit Local d'Espanya
peí financament de la |¡qu¡dac¡ó
aprovar-se ampliar íes facultats de
Arrtoni Juanals; substitüt
definitiva de les'obres d'íhfrastrucla comissió gestora, creada per
tufa sanitaria de diversos muniei-:
a c o r d d e 15-f1-85, per a la redacPer cobrir aquesta vacantya éspis, entre els~quals hi figura Sant
ció deis estatuts del pátronat del
ser anorhenat el regidor Ántoni
Feliu de Giüíxols. Així mateix,; so-,
monéstir guixolenc que quedará
Joanals, d é l a mateixa manera qué
l.ííeítá al consorci dé ía Costa Braíntegrat per representánts de l'Al'anterior del PSG-PSOE. La nomiva la tfamitació del préstee amb el
juntament, la Diputació, la Genénado de JóSnals, va ténif e l vot eri
Banc de Crédit Local d'Espanya
ralitat, i la Uníversitat Autónonma
contra del regidor Robért Vallrive-' dé Barcelona. Pél que fa al pafrüpeí fínancament-de les obres de
ra, indéperident íntegrat en él grup
cobertura de la riera de Tueda.;
nat del monéstir, caí dir que en
iyiunicipal socialista. El regidor i n aquests mprnehts' la Qómíssió gesVa aprovar-se, també, él projec:.
depéndéht llamón Vilqssa, per la
tora está doria nt els ;darrersretocs
te técnic de construccip del nou
Seya banda, va derhariar al titular
al seus estatuts.
, camp de fútbol; el projectejtécnic
dé- ralcáldía una. explícáció de les
Segons fpnts municipals, les
d'enílumenat pijíjlic deis carrers
causes reaIs per les quals Joan Oli:c®mplementaris de ía zonade vía.íquatre ínstitucions que partiiDípen
Ver havia presentat: aquella dimis- .
nants i de la calcada dé ponent del
en el projecte. Han acordat simplisió. Tant Josep- Vicente, com el
Passeig del Mar.
ficar a l máxím l'estructura d'orgáregidor dimissionarí, varen mántenit?acíó del futur jpatrohat. En
Finalment, varen f|ir-se dues
nir:-se en elsentit que aquest últim
•aqUést,sentit, en els estatuts no-^
aprovacións urbanístiques referi; plegava cora a mémbre de í'es-"
m e s figuren dos órgans de direcdes a la finca ahomenada Can Esmentat comité mixt «únicament i
eió" una junta general i una gerén- trada, ubicada al paratge dé Sant
exclusiva per raóns dé feina».
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Á h j r van formalitzar-se els crédits a agricultórs per les
-perdues de les nevades de gener. (Foto D A N I D U C H ) .
Girona:— Ahir van formaiitzár-se. els crédits de l'lnstitut
Gatalá del Crédit Agrari, amb
. rassessorament técnic de les
Cáixes Rurals, a agricultórs,
per jes pérdues ocasionades
per les nevades del mes de gener d'enguany. Els crédits son
de baix interés amb dos i tres
a h y á d e man.canca, per tal depagar els interessos, i posteriórrñentpagara l'amortitzacíó
del. pí-éstec. S'han demanat
más de noranta crédits que pugeh.a u n import total superior

ais cent deu mílions de pessetes. En la formalització deis
crédits, que va teñir lloc ahir a
Girona, s e ' n van adjudicar
aproximadament la meitát deis
sol.licitats, 1 l'altra meitat es
formalitzará abans de fináis dé
mes. La diferencia de dates ve
donada pels diferents terminis
en qué els crédits van ser tramitats. Eli aquest sentit cal dir
que els présteos; segons lesf o n t s consultades, s'adjudiquen gairebé tbts.
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