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ADMINISTRACIÓ

ELECCIONS AL PARLAMENT

Un ex-reg^dor de Ripoll,
Els ehitadans de Girona
probable substitut dlsabel podran fer totes les gestions
Ruiz eom a diputada d^UDC del eadastre a Fajuntament
Hisenda manté la competència de les revisions

Hi ha tres possibles candidats més
XEVIXIRGO

I Girona.— Josep Marià Guitart,
que durant vuit anys va ser regidor
de Ripoll i que actualment és el
gerent del Centre Integrat de Telecomunicacions Avançades d'aquesta població, serà, quasi amb
tota seguretat, el segon diputat
que UDC col·locarà a la llista
de CiU en aquestes properes eleccions autonòmiques. Mentre que
ja està clar que el president de
la intercomarcal, Josep Enric Mi^
Ho, ocuparà el lloc d'Oriol Sufier,
i que per tant serà el número
tres de la llista, Josep Maria Guitart podria substituir la diputada
Isabel Ruiz en el vuitè lloc. Ahir,
els màxims responsables d'UDC
a Girona van aprovar una llista
de cinc noms com a possibles substituts d'Isabel Ruiz, entre els quals
hi ha el de Guitart, que és qui
semblà més ben situat. Tot i això,
entre la resta de noms també hi
ha el d'Eva Palau, una metgessa
de Girona presidenta de la comissió de sanitat d'UDC, que també podria ocupar aquest càrrec.
En la proposta hi ha també dos
altres noms que, tot i que amb.
menys possibilitats, també podrien anar en algun lloc destacat
de la candidatura: l'alcalde de Seriiiyà i enginyer agrònom, Vicenç
lUa, i el secretari general de la
Unió de Joves, Francesc Delgado,
que també és regidor de l'Ajuntament de Sajrrià de Ter, conseller •

SALVADOR GARCIA
comarcal i conseller nacional de
l'Associació Catalana de Municipis. H Girona.— Totes les gestions referents a transmissions o operacions
Amb aquesta proposta feta per de compra-venda de béns immobles que es realitzin a Girona s'hauran
UDC de Girona a la direcció na- de fer a les dependències municipals i no caldrà anar més a les
cional d'aquest partit queden oficines del Cadastre. No obstant això, el Ministeri d'Economia i
pràcticament clars els llocs 3, 8 Hisenda mantindrà la competència de les revisions cadastrals de cada
i 12 de la llista de CiU a la de- vuit anys, el manteniment del padró i les valoracions de l'IBI.
marcació de Girona. En aquesta
ocasió, UDC vol posar una esL'Ajuntament de Girona col·la- d'immobles, el contrinüent ja no
pecial atenció al lloc dotzè, ja borarà amb el Centre de Gestió haurà d'anar al cadastre, perquè
que, si bé el candidat que l'ocupi Cadastral i Cooperació Tributària l'Ajuntament mateix ja s'encarreté poques possibilitats de sortir del Ministeri d'Economia i Hi- garà de dur el disquet a les oficines
elegit, sí que està ben situat per senda, d'acord amb un conveni del Centre de Gestió Cadastral.
a qualsevol substitució futura. A que van signar ahir l'alcalde de
Maria José Llombart va explicar
la candidatura de la coalició, UDC la ciutat, Joaquini Nadal, i la di- que aquest model de conveni es
ocuparà, com ja va fer fa quatre rectora general dé l'estament es- vol estendre als municipis grossos,
anys, cinc llocs: el tercer, el vuitè, tatal, Maria José Uombart Bosch. perquè tenen més mitjans, i a les
el dotzè, del setzè i el vintè, el A la ciutat de Girona, el conveni diputacions, pel suport que donen
darrer dels quals correspon a un afectà 41.297 unitats urbanes, que als pobles petits. Va precisar que
suplent.
_
amb els convenis similars que la competència dels ajuntaments
El comitè de govern d'UDC, s'han signat amb la Diputació de s'inicia a partir del valor cadastral,
un cop hagi rebut la proposta de Barcelona i els ajuntaments de que el Ministeri d'Economia, i Hila direcció gironina, és qui de- Barcelona, Cunit, Reus, el Ven- senda continuarà establint.
cidirà en darrer terme la col·lo- drell i Valls, eleva els béns imRevisió, pel 1998
cació dels candidats en la llista, mobles de naturalesa urbana afecL'alcalde va explicar que l'Atenint en compte no només la tats en el conjunt de Catalunya
juntament posarà mitjans humans,
idoneïtat del candidat, sinó també/ a 1.317.371. -;. ^
En la roda de premsa posterior econòmics i informàtics per col·lala resta de candidats que presentaran els seus socis de coalició. a la signatura del conveni, Joa- borar amb el cadastre. Així, reCDC ultima aquests dies la con- quim Nadal va manifestar que l'à- soldrà conflictes, farà els amidafecció definitiva de la llista, que* cord de col·laboració millorarà la ments quan hi hagi queixes i s'enes podria conèixer públicament .recaptació i el cobrament de l'im- carregarà de l'atenció al públic.
en els properes dies, possiblement post de béns immobles (IBI), i Llombart va insistir que el coml'emissió de padrons i rebuts. Se- plicat procés de les revisions cala setmana vinent.
dastrals el continuarà fent HisenMentrestant, la resta de for-, gons Nadal, el contribuent de la
da, com també el padró de l'IBI
macions polítiques continuen ciutat de Girona s'estalviarà de
igualment él procés intern per es- voltar finestretes i burocràcia, atès i el manteniment. Precisament,
collir els candidats, sense que ha- que després d'una operació de per al 1998 es preveu fer la nova
compra-venda o de transmissió' revisió cadastral a Girona.
gin transcendit nous canvis.

L'equip de govern de
Caldes farà una
auditoria de comptes
I Caldes de Malavella.^ L'equip
de govern de Caldes de Malavella
ha contractat l'empresa Faura Casas per auditar els comptes del
darrer any i mig de l'Ajuntament.
El regidor d'ERC, Pere Prat, va
defensar la necessitat de la realització d'una auditoria corn un
instrument més de la gestió municipal. Segons Prat, tots els consistoris haurien d'analitzar la seva
economia de forma periòdica. El
regidor d'Esquerra va explicar que
el criteri per seleccionar l'empresa
auditora combinava el'preu, l'interès demostrat i les prestacions
ofertes. Pere Prat i l'alcalde de
la població, Miquel Casas, van
coincidir a destacar que amb l'auditoria ERC i CiU compleixen
una de les seves promeses electorals./D.G.

CCOO i Mi£as signen un
conveni per int^rar els
disminuitts al món laixural
• Girona.— El sindicat CCOO
i l'entitat Minusvàlids Físics Associats (Mifas) van signar ahir un
conveni de col·laboració per tald'impulsar la integració laboral de
les persones disminuïdes. «Per
mitjà de CCOO es donarà a conèixer el Servei de Suport a la
Integració Laboral de Mifas», va
explicar el president de l'entitat,
Pere Tubert. Segons va recordeu:,
«la llei estableix que un dos per
cent dels treballadors contractats
per uiia empresa han de ser persones amb minusvalideses, i això
s'està complint poc». El secretari
general de CCOO a Girona, Jordi
Presas, va destacar que des del
sindicat «sempre s'ha tingut clar
què s'han de defensar els interessos del conjunt dels treballadors»./M.C.
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W I N D O W S , Word, Excel

i

Curs dirigit o tothom qui vulgui començar o utilitzar
l'ordinador ccm a eina professional i eficar
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Aconsegueix un bon Üoc de t'abati o '
nullora e! teu negoci coneixen! el nou
pla de comptes a través del programa
"SCOM" d'una manera íacil i còmoda.

clients, proveïdors, articles, magoizem,
compres, vencies, Í.V.A., I.R.P.F.,
assentaments, diaris, mojors, balanços,
compte de resultats

El curs que perfecciona els teus
coneixements comptables i ü|uda a ,
entendte els lesulrals finals

Anàlisi de balanços, comptes de final d'any,
comptabilitat pressupostària,
regularitzacions, efectes comercials,
immobiliizot, memòrio final d'any
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Per treuie el 100"c de rendiment a les seves aplicacions
Windows Macros - Visual Basic, Programació
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Metodologia de la programació
Base de dades DBase lil Plus
Creació d'aplicacions
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DATES

Cà(>rictraitiatde Caialunya
Oepa^iament <le TisbaH
I}ir«eclàM3Bn«rM d'Ocupació

Windows avançat, Word ovoncat,
Excel avançat, WINDOWS 9 5
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HORARIS

Horaris flexibles
matins tardes, vespies dissabtes

Visual Basic, el llenguatge de programació del

WINDOWS 95
instruccions de llenguatge
Execució i compilació
Procediments, rutines i funcions

