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Mentre prepara la gestió deis parquímetres

Quaranta-cincmil
treballadors
passenper
Figueres anant a
laverema

Fisersa ja s'encarrejga de
l'aigua i la llum de Figueres
^

Figueres.— Uns quaranta-cinc
mil treballadors passaren aquest
any per Figueres amb destí a la
verema francesa, segons un estudi elaborat per l'oficina d'emigració francesa en la localitát gironina. Aquesta xifra suposa una
dlsminució important en relació
amb anys anteriora ja que en
1985 van ser unes seixanta mil
les persones que atravessaren Figueres amb direcció a Franca.
La dismijiució de treballadors
es deu principalment a la creixent automatitzaicó de la verema
a Franca, així com a la campanya portada a terme pels sindicats
espanyols CC.OO i UGT per a la
defensa deis drets deis treballadors, segons les Tnateixes fons.
La majoria deis treballadors
que es traslladen a Franca durant
aquests mesos venen d'Andalucia, en un quaranta-nou per
cent, seguits de Valencia i Castellá-La Mancha, indica l'informe.
En les zones próximes a la
frontera s'enregistren t a m b é
molts casos de treballadors que
es traslladen durant el dia a Franca i que tornen a la nit a la seva
residencia habitual a la provincia
de Girona.

J.M'B.V.

Figueres.— L'empresa municipal de servéis de Figueres, Fisersa,
ha • editat un full informatiu que
actUalment está repartint per tota
els domícilis de la clutat en qué es
dona a conéixer la seva recent
creació i es posa al servei deis cíutadans.
En aquest tríptfc es diu que la
creació d'aquesta empresa municipal de servéis en forma de societat
anónima, per part de TAjuntamentde Figueres, s'ha fet «amb l'objecte d'aconseguir un millor servei públic i primar la gestió empresarial d'aquells servéis de
contingut éoonómic i de competencia municipal que se li
confrin».
La societat Figueres de Servéis
S.A. (Fisersa) té encarregats, en
aquests moments, el servei municipal d'abastament d'aigua, el de
conservado de l'enllumenat públic
i el d'aparcament. Aquest darrer,
pero, encara ha de ser assumit.
En el fulletó informatiu es recorda ais ciutadans que, a partir
d'ara, per a qualsevol reclamado
relacionada amb els esmentats
servéis, el ciutadá no cal que s'adreci a l'Ajuntament, sino que s'ha
de desplagar fins a les oficines de
la societat, situadas al número 8
del carrer de Peralada, a pocs metres de la Casa de la Vila i en un
edifici destinat exdusivament a
oficines.
En el mateix tríptic es recorda al
ciutadá que cal estalviar temps i
molésties en el pagament deis rebuts de l'aigua, per la qual cosa
que es recomana la seva domiciliació en un compte o llibfeta d'un
banc o caixa d'estalvis. També
s'adjunta una butlleta per a fer
aquest trámit o comunicar la modificado d'alguna possible dada
incorrecta en els rebuts.

Parquímetres a la tardor '
Malgrat que. actualment només

Gartfgueila
pensaenla
possibilitatde
construir un
campdegolfa
la pobíació
Garriguella.— El poblé de
Garriguella podría gaudir en
un futur no massa llunyá
d'un camp de golf. Es pensa
en un camp de golf de divuit
forats que estaría ubicat a la
zona de Can Toful. És prevista, la construcció d'un
hotel de categoría, així com
una urbanitzacíó de xalets i
jardins que voltés fins l'aleshores hipotétic camp de
golf.
Segons declaracions de
l'alcalde Josep García, la
creació d'aquest camp «seria per a nosaltres u n pas
m o l t i m p o r t a n t d i n s el
nostre context, ja que ajudaria a crear llocs de trebali deis que tan necessitada n'está la pobíació,
oonslderant que seria l'únic camp de golf existent
en tot l'AIt Empordá. És
olar que ens manquen diners tot i que hi ha gent
disposada a invertir en el
projecte».

L'Arxiu Historie de
Figueres, tancat
elsetembre

L'enllumenat públic i l'aigua potable de Figueres ja és competencia de Fisersa. (Foto J O A N SEGUR).
establírá un conven! amb Mifas
per tal que siguin minusválids els
que tinguin cura d'aquesta tasca.
El servei, com és lógic, haurá
d'autofinancar-se. Com a costos
hi figuraran el preu deis parquímetres i la vigilancia, a mes del servei
administratiu que comporti. Els ingressos vindran de la compra del
temps d'aparcament per part de
l'automobilista.
De tota manera, aquest servei
no es muntará fins a la propera
tardor. La seva aprovació va moti-

sigui l'aigua i la conservado de
l'enllumenat públic els servéis deis
quals en té cura Fisersa, la propera
tardor —per recept acord de l'Ajuntament— també es fará carree
de la vigilancia deis aparcaments.
En realitat es tracta de posar
parquímetres a determinadas zonas de la ciutat —placetes de la
Rambla i aparcament del Teatre
Municipal, de m o m e n t — i cedir a
l'empresa municipal de Servéis la
seva vigilancia i explotado.
En principi, sembla que Fisersa

Figueres.— L'Arxiu Historie
IVlunicipal de l'Ajuntament de Figueres romandrá durant tot el
mes de setembre amb les seves
dependéncies tancades al públic,
donant vacances a tot el personal que habitualment eñ té cura.
Situat a la tercera planta de la
Casa de la, Vila, l'Arxiu Historie
Municipal de Figueres és un lloc
molt visitat per historiadors i estudiosos d'arreu de Catalunya,
tota vegada que disposa d'una
valuosa documentado. L'actual
responsable és l'historiador Josep Temporal.

var una discussió en el pie municipal en plantejar-se, per part deis
regidors socialistas, qui seria la
persona encarregada de posar
sancions ais infractors de l'horari
del parquímetre. Si havia de ser un
policía local es considerava una
duplicitat de feina amb els vigilants i si s'encarregava aquesta tasca
a persones sense uniforme no ho
trobaven gaire adient. L'alcalde
Lorca va deixar ben dar que es
faria la corresponent autorització
de sancionar els vigilants.

L'oposició municipal, contraria a l'acord pres per la comissió de govern

n/iaíestar a Tossa per eximir un banc de
pagar el total d'obertura de sucursal
REDACCIÓ
Tossa de Mar.— L'oposició municipal de l'Ajuntament de Tossa
de Mar ha presentat un recurs de
reposició contra l'acord pres per la
Comissió de Govern, en el qual es
dispensava, ¡nicialment, el Banco
de Vizcaya del pagament del cinquanta per cent de l'import de la
taxa d'ob"ertura de la seva sucursal
a la poblado tossenca, al.legant
«el carácter provisional i experimental de dita sucursal». Ramón
Serra, Josep Colomer i Sebastiá
Pía, regidors del Consistori de
Tossa, es manifestaven contrarís a
aquesta mesura que «condiciona
el pagament de la texa d'obertura de la sucursal del Banco de
Vizcaya a la pobíació perqué eñ
la propera temporada es continui l'explotació comercial».
Oavant d'aixó, «i en defensa
deis legítims interessos municipais», els rfepresentants de PSC,
ERC i CDS formulaven recurs de
reposició contra l'esmentat acprd
a l'alcalde dé Tossa, Telm Zarago-

za, basant-se que «tenim la seguretat que s'han portat a terme
els treballs técnic i administratius municipals establerts, prescindint que el negoci en qües.tió
sigui experimental o no. Per
tant, és perfectament lógic que
l'Ajuntament cobrí Timport total
de la Taxa d'Obértura». D'altra
banda, Serra, Colomer í Pía manifestaven la seva sorpresa per la
creació de la «taxa d'obertura
a m b carácter provisional i experimental, figura de nou erlcuny
en la fiscalitat de les hisendes
locáis i autoría de la qual és responsable la comissió de govern
de l'Ajuntament de Tossa», afegint que és la primera vegada que
s'aplica tal taxa i que «resulta forpa aclaridor que la beneficiária
hagi estat uha entitat de tanta
solvencia económica com és ,un
banc, mentre que a vei'ns i a
contribuents locáis se'ls ha fet
pagar religiosament la totalitat
de la taxa d'obertura, sense concessió ni dispensa de cap tipus».
Consideren els demandants que

Sitios de Gerona, Los, 1986-08-21, p. 9.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)
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_tots els negocis de nova obertura
son «amb carácter provisional i
experimental i están condicionats al fet que l'establiment assoleixi una rendibilitat comercial, ja que, en cas contrari, s'ha
de tencar o canviar de negoci».

Finalment, fán referencia a la
quantitat que representa el cinquanta per cent de l'import d'obertura «que son cinc-centes mil
pessetes, una suma forqa important per a les finances municipals».

