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L'Ajuntament de Girona deixarà fora de servei temporalment l'ascensor situat al monument del lleó a
l'espera de la resolució del contenciós administratiu
presentat contra la resolució del 19 de desembre de

TRES DE MARÇ

ARBRES BELGUES

Els proposats per a
aquest premi són
Marta Font i
Garites, de Salt

CiU denuncia que
tenen un cost més
elevat del que diu
l'alcalde de Salt

1994 del conseller de Cultura^ en la qual obliga a
traslladar l'ascensor. Nadal va anunciar que el recurs es presenta perquè s'entén que per fer les obres a
la muralla no s'havia de demanar permís.

L'Ajuntament desmantellarà i deixarà
fora de servei l'ascensor situat al lleó
La mesura es pren a l'espera de la resolució del contenciós administratiu que es presenta
DAVID CESPEDES
Girona

L'alcalde de Girona, Joaquim Nadal, va anunciar ahir,
en roda de premsa, que es presentarà un recurs contenciós
administratiu contra la resolució de Cultura que obliga a desmuntar l'ascensor situat a la
base del monument del lleó, ja
que no es comparteix la catalogació de fortificació o castell
que se li dóna al baluard des de
Cultura i perquè s'entén que no
es pot considerar un bé d'interès cultural. Nadal va insistir
que l'Ajuntament de Girona va
obrar bé qua:n no va demanar
permís per fer el forat a la muralla i pel fet que «es poden
discutir els criteris estètics de
l'ascensor però no els jurídics».
Nadal es basa en un inforrne
redactat per l'arquitecte territorial de Cultura en el qual
s'assegura que amb la disminució dels elements de vidre externs el problema podria quedar
solucionat.
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Girona.- El nou Reglaníent Orgànic Municipal
(ROM) no ha rebut cap al·legació durant el termini d'exposició pública. En el ple de
dimarts a la nit, es va aprovar el ROM amb els vots a
favor de tots els grups, tal
com va passar durant el tràmit d'aprovació iniciah El
regidor de Relacions institucionals i coordinador de l'elaboració del nou text del reglament, Miquel Fafianàs,
va explicar que en la comissió informativa específica
del 7 de febrer passat es va
acordar introduir algunes
correccions i matisacions de
caràcter tècnic per millorar
el text.

Adjudiquen el
nou contracte de
la zona blava de
l'E
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A partir de la setmana vinent l'ascensor del iieó ja no es podrà utilitzar temporalment.

F o r a de servei
Mentre s'espera la resolució
d'aquest contenciós adminis;
tratiu, l'Ajuntament de Girona
ha optat per desmantellar l'ascensor i deixar-lo fora de servei
ja que «tenia un compromís moral davant el conseller de Cul-.,
tura i el director general de
Patrimoni Cultural», va assegurar Nadal.
L'alcalde va afirmar que és
coneixedor que aquesta mesura
pot, repercutir negativament
perquè els usuaris del mercat
hauran d'utilitzar les rampes
de l'aparcament subterrani per
poder accedir a la plaça. Nadal
va tornar a insistir durant la
roda de premsa que cada cop
queda més demostrat que només es poden discutir els criteris estètics de l'ascensor i que
«el que molesta-certs sectors de
Girona i el regidor de CiU, Pere
Sarquella, és opinable però és
legal i tot queda reduït a una
qüestió de gustos».
El desmantellament de la
part exterior de l'ascensor i l'operació per deixar-lo fora de
servei es portarà a terme la
setmana vinent i tindrà un cost
de 200.000 pessetes. Mentrestant, els serveis tècnics de l'Ajuntament de Girona i els de
Cultura treballaran per intentar trobar una solució definitiva-per a l'ascensor, que Nadal
va insinuar que podria ser la
reducció de la part exterior i els

ElnoúROMno
rep cap al·legació
durant la seva
exposició pública

elements de vidre.
En el cas del forat de la muralla, Nadal va manifestar que
ja hi ha entesa amb Cultura per
reduir-lo i donar-li el tractament de portal. «El forat és irreversible però, tal com Cultura
admet, és corregible i per
aquest motiu ens van aprovar
uri avantprojecte que vam presentar». Per això l'opció de traslladar l'ascensor a sota la marq u e s i n a del m e r c a t s ' h a
descartat definitivament pel
seu elevat cost. En aquest sentit Nadal va dir que l'operació

de trasllat de l'ascensor suposaria una inversió de 17 inilions
de pessetes.
Aquesta era una de les opcions que tenia l'Ajuntament
en el cas que no hagués volgut
presentar el contenciós administratiu i acceptar la resolució
de Patrimoni de retirar l'ascensor. El projecte contemplava
conservar el mateix forat de la
muralla però donant-li el tractament de portal i traslladar
l'ascensor al costat d'una de les
portes d'accés del mercat, en
concret la que es troba sota la

marquesina metàl·lica.
En el cas que l'Ajuntament
de Girona perdi el contenciós
administratiu, Nadal va manifestar que definitivament desmuntaria l'ascensor i li donaria
ún altre ús.
La interposició del recurs
contenciós administratiu contra la resolució del 19 de desembre de 1994 del conseller de
Cultura, que desestimava el recurs interposat al projecte de
l'ascensor, se sotmetrà a aprovació dilluns vinent en un ple
extraordinari.

El descobriment i tractament de la muralla
L'alcalde de Girona, Joaquim Nadal, va
recordar que va ser l'Ajuntament qui va
descobrir l'antiga muralla i va decidir deixar-la
al descobert quan s'estaven fent les obres de
construcció i ampliació de l'aparcament
subterrani de la plaça Salvador Espriu. Nadal
va explicar que, en aquell moment, quan es va
descobrir la muralla, es va notificar als serveis
territorials de Cultura però «no va intervenir-hi i
va deixar fer el forat entre les dues plantes de
l'aparcament. Ni tan sols va agrair que
deixéssim al descobert aquest tram de la
. muralla i va ser l'Ajuntament de Girona el^que
va fer l'inventariat de la muralla». Així mateix,
Nadal va posar en dubte que Cultura tingués
competència sobre les obres que es van fer d la
muralla per poder-hi situar l'ascensor del lleó i
va recordar que la llei de patrimoni de 1993 és
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posterior al projecte d'obrir la muralla que tenia
l'Ajuntament de Girona. Nadal també va
discrepar.sobre la qualificació del baluard del
lleó. En un dictamen fet públic per la comissió •
del Patrimoni Cultural de Catalunya s'assegura
que el baluard i la fortificació de Sant Francesc,
on estan instal·lats els dos ascensors delmercat,
esta declarat castell pel decret de 22 d'abril de
l'any 1949 i que està considerat com un bé
d'interès cultural (BIC). La interposició del
recurs del contenciós administratiu s'ha de
presentar davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya i l'Ajuntament tenia dos
mesos a partir de la data de Id resolució del
primer recurs que es va presentar el 2 de
setembre de l'any passat contra l'acord del 29 de
juny de 1994 de la comissió de Patrimoni
Cultural de Catalunya.

Girona.- L'Ajuntament
de Girona ha adjudicat a
l'emprésa Giropark, s.a. el
contracte de gestió i explotació del servei de pàrquinghorari mitjançant parquímetres a diversos carrers de
la zona de l'Eixample. El 8
de novembre de l'any passat
l'Ajuntament va convocar el
concurs ja que s'havia acabat la concessió que tenia
aquesta mateixa empresa.
L'obertura de pliques va tenir lloc el 10 de gener passat
i la proposició de l'adjudicatària va ser l'única presentada i favorable, segons la valoració que va fer la comissió
informativa a través d'un informe tècnic.
La durada de la nova concessió serà per un termini de
cinc anys.

La reforma del
carrer Ciutadans
tindrà un cost de
66 milions
DdeG
Girona.- Les obres de reforma urbana del carrer Ciutadans i la plaça de l'Oli tindran un cost de 66.129.692
de pessetes, segons va aprovar-se en el darrer ple muni^
cipal. El projecte de pavimentació d'aquesta zona del
barri vell ha estat redactat
pels a r q u i t e c t e s M a n e l
Bosch, Fernando Domínguez i Montse Nogués i ara
es convocarà concurs per a la
seva adjudicació i execució.
En el ple de dilluns vinent
l'Ajuntament haurà d'aprovar les contribucions especials que s'hàuran de pagar
per a la reforma del carrer.

