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POLÍTICA

Josep Portell serà nomenat pròximament
president de la gestora de CDC a Figueres
Els militants crítics consideren que s'hauria d'haver obert un procés electoral
JOSEP PUIGBERT

I Figueres.— La federació intercomarcal de
CDC a Girona nomenarà en els pròxims dies
Josep Portell com a president de la junta
gestora del partit a Figueres. Portell va rebre,

a principi d'aquest mes, l'encàrrec de confeccionar la junta gestora que ha de substituir
l'anterior comitè local, que presidia Joan Vilahú i que va dimitir a mitjan juliol, després
d'haver-ho sol·licitat un grup de militants.

Aquests mateixos militants tampoc no accepten el procediment que ha seguit el partit
per cobrir el buit de poder ja que consideren
que el més adequat hauria estat convocar
unes eleccions per escollir la nova executiva.

,.-V1VÇJ..
poder i portar a terme els temes
Josep Portell no ha volgut do'tf.
- ^
de gestió.
nar a conèixer els noms de les
persones que integraran la junta
«Es tracta que el partit tingui
gestora qíie el comitè executiu
un govern visible internament i
nacional de CDC nomenarà en
externament», va dú- ahir Portell,
les pròximes setmanes i de la qual
que va afegir-hi que les funcions
ell, amb tota probabilitat, serà
d'aquesta gestora seran, entre
president. Només ha avançat que
-d'altres, calmar els ànims entre
aquesta junta estarà formada per
la mihtància local i donar suport
si
^·* ' 1
entre set i nou membres i que
al grup municipal. És conscient,
es donarà a conèixer a l'assemblea
però, que el caràcter provisional
de militants que es convocarà per
d'aquest òrgan impedeix crear una
presentar-la. «Són gent coneguda
línia de treball nova. «Es tracta
i totahnent independent, que no
de gestionar el dia a dia», ha
s'han significat en cap sentit en
explicat. El futur president de la
les últimes divergències que hi
junta gestora ja va assistir diven;·r·'
ha hagut entre els dos grups que
dres passat al ple que es va ces'han pogut entreveure del partit»,
lebrar a l'ajuntament de Figueres,
ha explicat Portell. Durant aquest
en el qual no va ser present el
mes ha mantingut contactes amb
portaveu del grup municipal, Marmilitants perquè proposessin postí Palahí, que va justiJHcar la seva
sibles integrants. Aquests contacabsència.
tes es van fer extensius a militants
Portell considera que les diafins a l'anterior executiva i també
vergències que s'han produït en
al grup d'oposició que es va forel si de CDC de Figueres són
mar després del fracàs electoral
«el fruit natural de la trompada
Josep Portell i Joan Vilahú.
que va tenir la coalició nacionaelectoral» i afirma que la difelista a Figueres. Aquest grup va de juliol tot i que abans de l'a- cediment que s'ha seguit per for- rència de criteris ajuda a enriquir
forçar la dimissió de l'anterior, parició d'aquest grup d'oposició mar la junta gestora, ja que con- el partit. Josep Portell, que té
president de l'executiva local, ja havia posat el càrrec a dis- sideren que després de la dimissió 59 anys, en fa catorze que és miJoan Vilahú, perquè considerava posició de la direcció comarcal de l'anterior president s'hauria litant de CDC. L'any 1984 va ser
que la seva actitud després de del partit, però la seva renúncia d'haver obert un procés d'elec- escoUit, per l'anterior alcalde de
les eleccions no facilitava el re- no havia estat acceptada.
cions. Portell diu que la formació Figueres, Marià Ix)rca, alcalde del
dreçament del partit. Finalment,
Aquest grup de militants crítics de la junta gestora té un caràcter barri de Vilatenim, càrrec que ha
Vilahú va dimitir a mitjan mes tampoc no estan satisfets del pro- de tràmit per cobrir el buit de exercit fins fa tres mesos.

POLÍTICA

£1PSC creu que deixar aparcar a la platja de
Sant Pere Pescador és «il·legal» i un pas enrere
CRISTINA VILÀ

• Sant Pere Pescador.— EÍ PSC
de Sant Pere Pescador, que està
a l'oposició, considera que permetre aparcar els vehicles a la
platja i acampar-hi és «un pas
enrere irreversible» en el tema
de la protecció d'aquest espai natural. Segons el regidor socialista
Pere Joan Pujol, el procés d'obertura de la platja que ha engegat
aquest estiu l'alcalde, Florenci
Bosch (CiU), «és un acte il·legal
i una autèntica alealdada», a més
de significar un greuge per a la
hisenda municipal ja que per
aquest fet «el consistori deixarà

de recaptar uns dos milions de
pessetes ja pressupostats», va dir
el regidor ahir, durant una roda
de premsa. Pujol, a més, va afegir-hi que la concessionària de
l'aparcament, Mifas, demandarà
l'Ajuntament per incompliment
de contracte. «Creiem que podran
ser entre 40 mihons i 60 el que
sol·licitin», va dir.
Pel regidor socialista, no és cert
que els comerços hagin augmentat
el nombre de cHents perquè els
pàrquings són gratuïts, com, assegura el nou equip de govern.
«Tot al contrari; potser aquesta
ha sigut la temporada més do-

SOLIDARITAT

lenta», va afirmar el regidor. Pel
PSC, l'obertura de la platja als
vehicles ha representat «un gir
de 180 graus en la política que
s'estava duent a terme al poble,
on se seguien les directrius del
Ministeri d'Obres Públiques i uns
criteris ecològics clau», va exposar
Martí Sans,, secretari del PSC a
l'Alt Empordà, que també va ser
a la roda de premsa. Els socialistes
també van denunciar l'estat deplorable en què es troba ara la
platja. «Volíem tenir un turisme
de qualitat i ara tot això en resultarà afectat», va explicar Pujol,
que també va denunciar la com-

plicitat del Departament de Medi
Ambient amb CiU, ja que encara
no s'ha pronunciat sobre aquest^
tema.
Per altra part, els socialistes
també van mostrar-se contraris a
les raons que va donar l'actual
equip de govern per frenar el projecte del passeig Marítim considerant que aquest comporta una
despesa massa important per al
municipi. «És una raó falsa, perquè Sant Pere no ha d'invertir-hi
res, ja que el passeig es finança
sol», va matisar el regidor del PSC,
grup que en l'anterior mandat va
governar juntament amb CiU.

HISENDA

Lloret i Blanes faran una
Els empresaris que iniciïn
marató a final de setembre per alguna activitat a Sarrià al 1996
recaptar diners per a Bòsnía tindran una bonificació en FIAE
DOLORS GORDILS

• Lloret de Mar.— Les poblacions de Lloret de Mar i Blanes
estan organitzant una marató conjunta pel dia 30 de setembre per
recaptar diners per a Bòsnia.
Aquest acte és una iniciativa de
les emissores locals de ràdio Nova
Ràdio Lloret i Ràdio Blanes, i
hi col·laboren la majoria de les
entitats lloretenques.
El director de la Nova Ràdio
Lloret, Josep Altafulla, va explicar
que durant tota la jornada s'emetrà en directe des de Lloret
una marató radiofònica amb re-

portatges, col·loquis i entrevistes
sobre el coiiflicte a Bòsnia, i l'emissora de Blanes hi connectarà.
Paral·lelament, les entitats culturals es concentraran a la plaça
de-la vila, on al llarg del dia es
duran a terme diverses activitats:
demostració de les puntaries i ía
representació d'una obra de teatre
i cant coral, entre d'altres. A més,
es distribuiran guardioles pels comerços per recaptar fons i se celebrarà una festa al bar la Carpa
de Lloret. Tots els diners recollits
s'ingressaran al compte d'Europa
per Bòsnia.
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DAVID BRUGUÉ"

• Sarrià de Ter.— Els empresaris
que iniciïn la seva activitat econòmica a Sarrià de Ter l'any 1996
rebran una bonificació der75%
en la quota de l'impost d'activitats
econòmiques (lAE), segons preveu la modificació de les ordenances fiscals que aprovarà avui
el ple de l'Ajuntament. El segon
~any la bonificació serà del 50%;
el tercer, del 25%, i el quart els
empresaris .hauran de pagar tota
la tributació. Aquesta bonificació
s'haurà de sol·licitar prèviament
i només es concedirà als qui reu-

neixin les condicions requerides,
que són: no haver exercit l'any
anterior al de la sol·licitud de bonificació, tenir entre un i vint treballadors amb contracte laboral
i disposar de la llicència municipal
d'obertura per dur a terme l'activitat.
D'altra banda, l'impost sobre
béns immobles (IBI) s'apujarà un
5%, el mateix percentatge, que
l'impost de vehicles de tracció mecànica i el de llicències urbanístiques. La taxa pel servei de recollida d'escombraries s'apujarà
un 10%.

Augmenten un deu per
cent les tarifes dels
taxis de Figueres
H Figueres.— L'Ajuntament de
Figueres va aprovar en el ple celebrat divendres incrementar un
deu per cent de mitjana les tarifes
urbanes dels taxis. Els nous preus,
que corresponen a la revisió anual,
són els següents: 650 pessetes el
trajecte urbà, 1.500 pessetes l'hora
d'espera i 100 pessetes la parada
intermèdia. Els preus dels suplements són: 110 pessetes els afores,
135 pessetes els serveis nocturns
i els festius i 55 pessetes els embalatges i paquets. Les tarifes dels
suplements són inferiors a les de
la proposta que va fer l'Agrupació
de Tax^s de Figueres i que en
algun cas, com és el dels afores,
pretenia un augment del 50 per
cent. L'enginyer municipal considera, en un informe, que les
tarifes proposades pels . taxistes
són superiors a les que s'obtindrien aplicant coeficients de revisió anuals oficiails o autoritzats
en altres serveis municipals..
L'augment aprovat per l'Ajuntament s'ha fixat a partir de l'increment de l'IPC i dels increments
reals dels costós directes i indirectes d'explotació d'aquest servei, des del mes de març de 1994
—data de l'última revisió— fins
al mes de març d'aquest any./J.
PUIGBERT

Revisen un acord sobre
el mercat de TEscala que
ja havia estat modificat
• L'Escala.— L'Ajuntament de
l'Escala va acordar divendres durant un ple revisar un acord municipal, adoptat el mes d'abril passat, i permetre ara als marxants
no assistir al mercat dels diumenges durant sis mesos al. llarg de
la temporada d'hivern sense perdre, per això, la seva antiguitat.
A l'abril, l'Ajuntament va modificar el reglament intern dels mercats i va reduir l'excedència d'assistència dels marxants de sis mesos a tres, fet que els obligava
a anar-hi a l'hivern. Per l'Associació de Marxants de les comarques gironines, això representava
una pèrdua de^ beneficis perquè
obligava el marxant a assistir a
un mercat on no hi ha gaire clientela durant els mesos d'hivern.
Aquesta causa justificava la no-assistència, segons es recull en una
carta enviada per l'associació a
l'Ajuntament.
L'ohjectiu de l'Ajuntament, per
la seva banda, era regular l'assistència al mercat municipal i que
aquest no quedés sense marxants
a l'hivern. En aquest sentit, el
regidor d'Obres i Serveis, Fernando Palma, va confirmar durant
el ple de divendres que dels 95
marxants que hi ha al municipi
75 ja han confirmat la seva assistència pels propers mesos d'hivern. / c.v.

Sancionen una empresa
pel retard dl·lmes obres
en un carrer de Figueres
• Figueres.— L'empresa constructora Inverfor SA ha estat sancionada per l'Ajuntament de Figueres amb 150.000 pessetes à
causa del retard de les obres del
carrer de les Hortes. El decret
d'alcaldia estableix una multa de
5.000 pessetes per cada dia de
retard i, en concret, en un informe
de l'enginyer es constata que hi
ha hagut 30 dies de retard en
l'entrega final de les obres. La
reforma del carrer de les Hortes
es va iniciar a principi de febrer
i havia d'estar acabada el dia 10
de maig, però el contractista va
demanar una pròrroga de vint dies
a l'Ajuntament. En aquest nou
termini, Inverfor SA tampoc no
va acabar el projecte, que va quedar enllestit a final del mes de
juny./j.p.

