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Ahir es van fer
els funerals per
Ricard Dalmau

Dijous, 15 de desembre de 1988

CiU vol desvelar la responsabilitat de gestió de Gaya

GIRONA.- L'alcalde de Girona, Joaquim Nadal; el delegat
del govem de la Generalitat a
Girona, Xavier Soy; el president de la Diputació, Josep Arnau, i la majoria dels regidors
i ex-regidors. dels diferents
grups polítics dels tres consistoris democràtics van assistir,
ahir a les 11 del matí, a la parròquia del Mercadal, als funerals de Ricard Dalmau i Ximinis, que va ser tinelit d'alcalde
d'hisenda per CiU amb el primer consistori democràtic, Ricard Dalmau va morir dilluns,
als setanta-tres anys d'edat.
Professionalment, Ricard Dalmau era òptic-optòmetra diplomat en òptica per l'Escola
d'Òptica Daza de Valdés del
Consell d'Investigacions Científiques i en Optometria per la
Universitat de Montreal.

El conseller
Antoni Comas ve
avui a Girona
GIRONA.— El conseller de Benestar Social de la Generalitat
de Catalunya, Antoni Comas,
serà avui a Girona per clausurar la xerrada-colloqui sobre
Barreres arquitectòniques i urbanístiques que es farà a l'Hotel Sol de Girona. En la conferència hi participaran els arquitectes Xavier García i Santiago
Delas, el regidor d'Ordenació
de la Ciutat de l'Ajuntament de
Girona, Joan Maria Gelada, i
l'estudiant d'arquitectura Enric
Rovira. L'acte, que començarà
a les 7 de la tarda, està organitzat per Minusvàlids Físics
Associats (MIFAS).

L'equip de govern de Girona
es nega a investigar MUSERSA

CiU va presentar la proposta
per crear la comissió per mitjà
d'una moció que es va sotmetre a
votació en el ple municipal que es
va reunir dimarts al vespre. La
moció de CiU va ser rebutjada
amb els tretze vots contraris dels
regidors socialistes contra els
onze favorables dels nou regidors
convergents i els dos d'AP. Joan
Gaya va considerar que la proposta de CiU era «sorprenent perquè
és extemporània», ja que, segons
ell, la problemàtica de MUSERSA
ja es va resoldre satisfactòriament
ara fa un any, quan eà va decidir
transformar l'empresa municipal
de recollida d'escombraries en
una empresa mixta, amb el 80%
de capital privat, per eixugar el
dèficit que patia. Gaya considera
que el grup de CiU ha estat convenientment informat de la gestió
de MUSERSA a través de la comissió Informativa de salut ambiental i per mitjà del representant
convergent en el consell d'administració de l'actual MUSERSA.
L'alcalde de Girona, Joaquim
Nadal, creu que la problemàtica
que havia provocat l'empresa
MUSERSA és «un tema superat;
amb alguna pèrdua, però supe-

Comencen a fer
la central de
recuperació de
Campdorà
GIRONA.— Les obres per Instal·lar a la incineradora de
Campdorà la planta de recuperació d'energia tèrmica i reconversió d'aquesta energia
en electricitat es van iniciar dilluns passat. Els primers treballs consisteixen en la construcció dels fonaments per instal·lar l'estructura de la caldera.

nova exposició' exhaustiva de
tota la història, els regidors convergents podran trobar satisfacció a alguna morbositat», afirma
Nadal, que considera un elogi per
a l'equip de govern el fet que CiU
desenterri la destral de guerra per
un tema que considera superat, ja
que, segons va dir, demostra que
no hi ha altres temes conflictius.

GIRONA (De la nostra Redacció, per Tura Soler).— L'equip de
govern socialista de l'Ajuntannent de Girona ha rebutjat la proposta del grup municipal de CiU de crear una comissió informativa específica per investigar l'adequació a la legalitat vigent
del procés de gestió, comptabilitat i transformació de l'empresa MUSERSA (Municipal de Serveis, S.A.) en empresa mixta.
Els regidors convergents, que consideren poc clars aquests aspectes, pretenen desvelar-ne la responsabilitat política del regidor encarregat, Joan Gaya, i es plantegen emprendre accions
legals si no els faciliten tota la informació.
rat», i afirma que no~ existeix cap
informació rellevant que no s'hagi explicat. «Que l'antiga MUSERSA produïa pèrdues és un fet conegut; que es van produir irregularitats també és un fet conegut,
i que això va comportar accions
com el cessament del gerent i la
substitució d'un encarregat i una
administrativa també és un fet
conegut públicament», va dir l'alcalde durant ei ple de dimarts. Nadal argumenta que no es pot ni
plantejar que s'hagin produTt il·legalitats en el procés de transformació de MUSERSA en empresa
mixta, ja que es va fer per nriitjà
d'una aprovació de ple. Nadal
posa a disposició de CiU tota la informació de MUSERSA a través
de la comissió informativa de salut ambiental, però es nega a'crear
una comissió informativa per MUSERSA, ja que considera que això
tan sols contribuiria a burocratitzar l'Ajuntament fent un desdoblament innecessari de la comissió
de salut ambiental.
Segons Nadal, l'obertura d'una
investigació a MUSERSA no d e s cobriaria res de nou, almenys per
als representants municipals socialistes. «Potser a través d'una
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La instal·lació de la central
de recuperació suposarà una
inversió total de quatre-cents
quaranta milions de pessetes.

Els representants de CiU
creuen que l'equip de govern pretén desvincular l'empresa de l'Ajuntament, acollint-se a la nova
fórmula empresarial, i consideren
que s'haurien d'haver exigit responsabilitats al polític responsable de l'àrea, Joan Gaya, de la mateixa manera que es va cessar el
gerent del seu càrrec. Els representants de CiU, que van fer
aquestes consideracions durant
una conferència de premsa convocada ahir, han decidit donar un
marge de temps per comprovar si
els informen de tots els punts que
sol·licitin a través de la comissió
de salut ambiental i preveuen emprendre accions legals, com a última opció, si no els faciliten la informació demanada, per exemple
unes actes notarials aixecades a
petició del comitè de treballadors
de l'antiga MUSERSA.

El projecte està subvencionat
per la Comunitat Econòmica
Europea (CEE) amb 700.000
ecu (uns 100 milions de pessetes) i pel Ministeri d'Indústria,
que hi aporta cent cinquanta
milions de pessetes. Part de
l'electricitat produïda servirà
per a l'autoconsum de la planta incineradora, i la resta es
vendrà a la companyia ENHER,
amb la qual cosa es preveu
aconseguir uns ingressos de
setanta-set milions de pessetes anuals. Els treballs d'instal·lació duraran un any i mig, i
l'Ajuntament no en pagarà les
despeses fins que la planta de
recuperació porti sis mesos de
funcionament i s'hagi pogut
comprovar, per mitjà dels corresponents Informés tècnics,
el de l'Ajuntament i el de l'empresa instal·ladora, que acompleix els rendiments previstos.

Els convergents creuen incorrecte que l'auditoria que es va fer
a l'antiga empresa es tanqués a 30
de setembre, mentre que l'empresa no va tancar fins èl 31 de desembre. Segons CiU, hi ha amortitzacions en l'auditoria que no figuren en cap partida pressupostària.

Si la central funciona però no
s'aconsegueixen els rendiments esperats, només es pagaran dos cents-setanta milions de pessetes a l'empresa
encarregada d'ínstal·lar-la.

Això és el més
nou en usats
m
m

La xarxa de Concessionaris
FIAT presenta l'última
novetat del mercat. Un
sistema que marca la
diferència, i que ha estat
dissenyat per donar
respostes fiables, segures i
rendibles. A més, té el
suport d'una marca líder. El
Sistema Usat Segur és, sens
dubte, el més nou en cotxes
usats. I li ho demostrarem
punt per punt.

Selecció

Els vehicles que ofereix el
Sistema Usat Segur passen
per un profund examen de
funcionament, classificació i
valoració del seu estat general
i són sotmesos a proves
similars a les realitzades als
nostres cotxes nous. Només
queden els millors.

Finançament

Còmode, adequat,
convenient, fàcil, simple, en
definitiva el Sistema Usat
Segur li ofereix el
finançament que vostè
necessita i, per descomptat,
amb el suport de la financera
de la marca.

Recondicionament
programat

El Sistema Usat Segur
disposa d'un programa de
control i recondicionament
que es basa en 67 punts
bàsics que s'han d'observar i
reparar, si fos necessari.
Només així es poden oferir
cotxes fiables i segurs.

Garantia
Perquè fem una selecció
rigorosa i exhaustiva, el
Sistema Usat Segur pot
atorgar una garantia mes
àmplia. Tant en mà d'obra
com en recanvis Sense límit
de quilometratge i per escrit
Com ha de ser

Usada Segura

Preu a la vista

Per facilitar-li'n l'elecció, vostè
trobarà en tots i cadascun
dels cotxes del Sistema Usat
Segur el preu, model, any,
opcions i tots els detalls que
l'ajudaran a decidir amb
seguretat.
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Assistència

Si vostè compra un vehicle
del Sistema Usat Segur
disposa de la mateixa
assistència que prestem als
vehicles nous. Amb el mateix
personal i la mateixa
tecnologia. Sense diferències.
Per això el Sistema Usat
Segur marca la diferència.

Sistema Usat Segur
El més nou en usats.

FIAT
TECNOLOGIA LÍDER
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