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Fòrum Cívic denuncia que regidors i càrrecs de confiança cobren 63 milions anuals

Revelen en 12.000 butlletins els sous i
les despeses de l'Ajuntament de Figueres
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Figueres.— La plataforma ciutadana Fòrum Cívic de Figueres- ha
editat un full informatiu en el qual
revela la quantia dels sous dels polítics municipals i les despeses oficials que fa l'Ajuntament. D'aquest
butlletí s'han fet dotze mil còpies
que es repartiran a les bústies de la
capital de l'Alt Empordà.
El fòrum ratifica que les remuneracions als regidors i els càrrecs de
confiança de l'Ajuntament van pujar l'any 1992 a un total de 63 milions de pessetes, quan l'any 1991
les remuneracions van ser d'uns 16
milions de pessetes.
Els increments han estat donats
en part, segons aquest butlletí, pel
fet que en l'inici de la tercera legislatura de l'alcalde. Marià Lorca, «es
va acordar pagar dedicacions exclusives als regidors». Segons el
fòrum, els regidors Martí Palahí,
Carles Victòria, i Josep Fernàndez
cobren 4.109.252 pessetes anuals, i
el regidor José Luis Torres cobra
3.500.000 pessetes anuals. El mateix butlletí afegeix que «cal tenir
en compte que alguns regidors
formen part del consell comarcal
o de la Diputació. En el cas de
Palahí, cobra més de tres milions
anuals per la dedicació parcial
d'una tarda a la setmana al
consell».
Fòrum Cívic denuncia en aquest
sentit que els regidors cobren per
unes dedicacions exclusives que
«no ho són». El full qüestiona també que l'alcalde disposi de secretari
particular, que «li costa a l'erari
públic 4.829.801 pessetes anuals.
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fAN SABRBht LA VERÍTAT?

Algunes de les pàgines del butlletí que ha editat el Fòrum Cívic de Figueres.
quan l'Ajuntament disposa de
360 funcionaris. En temps de crisi, i sense tenir en compte clares
incompatibilitats, els regidors incrementen els seus sous».
Fòrum Cívic s'interroga sobre si
és possible sostenir una plantilla
municipal de més de 350 treballadors, quan per mantenir-los cal ingressar dos milions de pessetes al
dia, i això representa que «una
quarta part de l'esforç pressupostari dels figuerencs s'ha de
ÏFer servir per cobrir el que costa

el seu personal». Segons la plataforma ciutadana, l'actual plantilla
és el resultat de la manca de planificació, i insta l'Ajuntament a fer un
estudi de les necessitats de personal que té cada àrea i servei. També
fa públic que l'equip de govern es
gasta 4 milions anuals en menjars i
aperitius, i 15 milions en anuncis als
mitjans de comunicació.
Fòrum Cívic repassa també l'evolució de les partides d'interessos i
de l'amortització del capital, que, al
seu criteri, ha estat «del tot negati-

va, fet que provoca que ens trobem davant d'una situació que
expressa l'agonia d'un neceissari
sistema de serveis eficaços per a
la ciutat». El raonament d'aquestes afirmacions parteix del fet que
«cada dia ta ciutat ha de buscar
més d'un milió vuit-centes mil
pessetes per pagar els interessos
i ei capital a amortitzar». En
aquest sentit, segons aquestes dades, l'Ajuntament ha de tornar a les
entitats bancàries prop de tres mil
milions de pessetes!

CiU havia denunciat el fet i ahir es va fer un ple extraordinari per aclarir-lo

Ei PSC de l'Escala s'excusa per liaver utilitzat
el segell municipal en uns escrits del partit
ROBERT CARMONA
L'Escala.— L'Ajuntament de
l'Escala va debatre ahir, en un ple
extraordinari sol.licitat pels dos regidors de CiU, a l'oposició, l'ús que
va fer el PSC —a l'equip de govern— del segell municipal per convocar a un acte del partit que es va
fer coincidint amb la visita que Pasqual Maragall va fer a l'Escala el sis
de febrer per lliurar el diploma Barcelona 92 al Consistori escalenc.
El portaveu de CiU, Salvador Simón, va manifestar que calia aclarir
l'afer a l'opinió pública «per evitar
la circulació de comentaris a l'Es-

cala». També es va referir als rumors sobre la utilització d'informacions del cens municipal durant les
passades eleccions locals.
Per «un error lamentable», segons el PSC, es van enviar diverses
cartes a simpatitzants socialistes
perquè acudissin a una xerrada de
MaragalL, i van utilitzar la firma de
l'alcalde i el segell de l'Ajuntarhent.
Aquest error va ser detectat pel
mateix partit i, segons Rafael Callol,
regidor d'Hisenda pel PSC, de 276
cartes que es van enviar «no crec
que se n'escapessin gaires amb
el segell municipal».

Callol va exposar que l'equivocació va sorgir perquè Maragall tenia
un programa d'actes convocat per
l'Ajuntament —l'entrega del diploma—, i un altre organitzat pel PSC
—xerrada amb els simpatitzants—.
El regidor d'Hisenda va afegir que
«a vegades es fa difícil separar
les funcions de les persones».
Rafael Callol també va manifestar
que «som molt èscrupolosos en
la nostra manera de ser i fer, però
ens podem equivocar i el més
important és refer els errors i procurar que no tornin a succeir».
Rafael Carmona, primer tinent
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d'alcalde, va ser més dur i va afirmar que «hi ha més interès publicitari dels fets, que d'aclariment
dels mateixos». En aquest sentit,
afegia que, si no fos per «l'interès
propagandístic, es podria haver
aclarit a través de mecanismes
diferents a un ple extraordinari».
L'alcalde, Rafael Bruguera, va
nfelicitar l'equip de CiU per l'escrupulositat respecte al control
de l'equip de govern». També va
afirmar que, arran dels fets, ha decidit fer un decret per adjudicar un
despatx a l'Ajuntament al grup del
PSC, «que és l'únic que no en té».

L'Ajuntament de
Sant Pere tomarà
a cobrar per
poder aparcar prop
de la platja
CA.
Sant Pere Pescador.- L'Ajuntament de Sant Pere Pescador tornarà, aquest estiu, a cobrar l'aparcament, a tots els
turistes que vagin a la platja,
segons ha decidit el nou equip
de govern format per PSC i CiU.
Aquesta mesura ja es va aplicar
l'any passat, a partir de final de
juliol, i va provocar la reacció
airada dels banyistes, que es
van negar a pagar les dues-centes pessetes que costava aparcar als pàrquings de la platja.
Aquest any, la mesura es començarà a aplicar a partir del
mes d'abril, seguint de manera
estricte la llei de costes, sense
deixar estacionar els vehicles a
peu de platja. La situació dels
aparcaments, però, varia sensiblement respecte a l'estiu passat. Un d'ells s'ubicarà al costat
de la piscifactoria i un altre, al
costat de la desembocadura del
riu Fluvià. L'Ajuntament ha tingut, a l'hora de decidir l'emplaçament dels pàrquings, l'assessorament del parc natural dels
Aiguamolls, amb la qual cosa es
preservarà més el medi natural i
les persones que vulguin anar a
la platja hauran de caminar
menys.
Els altres dos pàrquings estaran al mateix lloc que l'any passat i la resta d'espais que quedin
seran totalment gratuïts, «sempre que no aparquin dins la
platja», ha indicat ei regidor de
Turisme, Josep Maria Poch.
Terrenys públics i privats
Els terrenys on s'instal.laran
els aparcaments de pagament
estaran dividits en municipals i
privats. Aquests darrers han estat cedits pels seus propietaris
perquè es puguin habilitar com a
zona d'estacionament, segons
el responsable turístic de Sant
Pere. L'explotació d'aquests
pàrquings anirà a càrrec, tal
com es pretenia l'any passat, de
l'entitat Mifas..
Poch considera que l'any passat —quan l'equip de govern
encara era d'ERC— hi van haver
queixes per part dels banyistes
perquè «es va planificar molt
malament, ja que es va començar a aplicar al juliol, en
plena temporada, i va agafar
la gent per sorpresa».
Enguany, es col·locaran rètols indicatius que anunciaran
l'existència del pàrquing de pagament, «i el que no vulgui
pagar té tot el dret d'aparcar
allà on vulgui», ha dit el regidor
de Turisme de Sant Pere.

Cultura Política Lingüística

La Direcció General de
Política Lingüística comunica
que a partir del proper 5 de
març el seu número de
telèfon serà el

(93)482 56 00

Població

Els subscriptors del OIARI DE GIRONA disposen, sense cap càrrec, d'una assegurança d'accidents per valor
d'1.000.000 PTA en cas de mort o d'invalidesa, subscrita en col·laboració amb l'AURORA POLAR, S.A.
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