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GIRONA/SALT/SARRIA
El gmp municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de
Girona impugnarà el concurs que s'ha convocat per
adjudicar el contracte de gestió i manteniment de les
zones blaves. El portaveu de la formació, Francesc

Xavier Domínguez, considera que les bases del concurs
discriminen les empreses de fora de Catalunya, mentre
que l'alcalde de Girona, Joaquim Nadal ho nega i treu
importància a la impugnació.

El PP impugna el concurs de les zones
blaves perquè prioritza empreses catalanes
El portaveu, Francesc Xavier Domínguez, creu que les bases són discriminatòries
DAVID CESPEDES

Girona
Domínguez ha a n u n c i a t
aquesta impugnació perquè considera que el plec de clàusules és
discriminatori amb les empreses
de fora de Catalunya. El portaveu i regidor del Partit Popular
està en contra que les empreses
amb experiència a Girona i
Catalunya tinguin més punts
que una de fora que vulgui optar
a la convocatòria. Francesc
Xavier Domínguez ha afirmat
que aquesta valoració que fa
l'Ajímtament de Girona va contra la llibertat d'empresa «reconeguda a la Constitució» i proposa que s'elimini aquest punt del
plec de clàusules.
El grup mimicipal del Partit
Popi4ar va votar eh contra de la
convocatòria de concurs en el ple
que es va celebrar dimarts passat. Durant la sessió, el PP ja va
expressar al seu rebuig al fet
que les empreses de fora de
Catalunya que no tinguin experiència en la gestió de les zones
blaves quedin excloses.
Domínguez va manifestar
que si aquest punt s'elimdnava
votaria a favor, però l'equip de
govern socialista no va accedir a
la seva petició i tots els grups
van votar-hi a favor a excepció

Nadal se sotmetrà
a unes primàries
per conèixer el
suport del PSC
DdeG

Girona.- L'alcalde de Girona
i candidat a la reelecció pel
PSC, Joaquim Nadal, se sotmetrà el proper 10 de juliol a
unes eleccions primàries que
serviran per d e t e r m i n a r el
suport qUe té entre els militants i simpatitzants del partit.
Nadal serà l'únic aspirant perquè la seva ha estat també l'única candidatura que s'ha presentat en el procés.
Aquesta serà la primera
vegada que se celebren unes
primàries a nivell local. Les
votacions estaran també obertes als simpatitzants del partit
tot i que prèviament s'hauran
d'inscriure en un registra que
obrirà el PSC. El termini per
formalitzar aquests inscripcions acabarà el dia 30 de jimy.
Les primàries tindran Uoc el
dia 10 de jiiUol entre les cinc de
la tarda i les 8 del vespre. El
partit ha anunciat que habilit a r à dues u r n e s i que el
recompte inclourà tant els vots
dels militants com dels simpatitzants. El PSC encara no té
decidit el Uoc on es realitzaran
les votacions d'aquestes eleccions primàries.

del Partit Popular. Domínguez
ha reiterat aquesta posició i ha
animciat la impugnació del concurs i el plec de clàusules.

va assenyalar que no es tractava
d'ima qüestió nacional, sinó que
sempre es primen les empreses
de Girona i Catalunya perquè es
té en compte la seva proximitat
geogràfica.

Sentiinent patriòtic
El portaveu de la formació
popular ha negat que hagi decidit interposar la impugnació per
«un sentiment patriòtic. Aquest
assimipte no té res a veure amb
ima possició patriòtrica, sinó que
està relacionat amb l'economia
pura i dura».
En aquest sentit, Domínguez
ha indicat que no entén com es
pot primar més a les empreses
que operin a Girona i Catalunya
per sobre de al resta quan «cada
cop més estem immersos en la
internacionalització del mercat a
tots els nivells».
Pel regidor popular no hi ha
cap «element objectiu que digui
que pel fet que una empresa
sigui de C a t a l u n y a ho farà
millor que ima de fora. No perquè sigui de fora ha de ser més
dolenta que una altra d'aquí».
Domínguez insisteix que no pot
ser que el concurs que convoca
l'Ajuntament tanqui la possibUitat de participar-hi a les empreses sense experiència a Catalunya i afirma que això no permet
que empreses estrangeres del

«Que impi^ni el que vulgui»

QUIM ROSER

Francesc Xavier Domínguez.

sector puguin presentar-s'hi.
Durant la seva intervenció en el
ple de dimarts, el regidor popular va comentar que no entenia
aquesta posició i que aquest no
era el primer cop que l'Ajuntament redactava un plec de clàusules d'aquestes característiques.
Francesc Xavier Domínguez
va protestar i l'alcalde, Joaquim
Nadal, va negar els arguments
defensats pel grup del PP. Nadal

L'alcalde de Girona, Joaquim
Nadal, va declarar ahir, que
Domínguez pot «impugar el que
vulgui» i va afegir que el portaveu del Partit Popular no té raó.
Per Nadal, el concvtrs convocat
per l'Ajuntament de Girona no
és discriminatori amb cap
empresa.
La convocatòria del conciu-s
per a la instal·lació i explotació,
en règim de concessió administrativa, del servei d'aparcament
amb limitació horària afecta a
diferents zones blaves de la ciutat En total, a la ciutat hi ha
actualment 504 places en zona
blava i l'empresa que gestiona
aquest servei és Giropark vinculada a la societat Mifas de la
mateixa ciutat de Girona.
Una de les clàusules que s'introduiran en el concurs convocat
i que anteriorment no hi constava és que les màquines expenedores dels tiquets acceptin les
targetes de crèdit que més s'utihtzen en el mercat.

La plataforma prodiscapacitats sosté que va ser abandonada

Exigeixen responsabilitats a Infància
per deixar una disminuïda a la Sopa
ALÍCIA MARTÍNEZ
Girona

La Plataforma gironina en
Defensa dels Discapatitats ha
culpat la Direcció General
d'Infància del Departament de
Justícia de «labandonament» de
la Rosa, la noia disminuïda que
va anar a parar a la Sopa perquè cap d e p a r t a m e n t de la
Generalitat se'n feia responsable, després d'ima disposició del
jutjat d'Instrucció número 5 de
Girona que determina que
Infància encara té la tutela de la
jove fins que obtingui la incapacitació. A més, la plataforma
demana «que s'aphqui la Uei que
s'hauria aplicat als seus pares
per abandonament» afegint que
els delegats de la Generalitat
són els «pares» de la Rosa «i, a
més, cobren».
La plataforma considera que
aquesta disposició judicial «ens
dóna la raó» i assegura que la
delegació de Justícia es va assabentar prèviament de la resolució del jutge i va reclamar la
tutela de la jove. Un dels membres de la plataforma, Jordi Sis-
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tach, ha assenyalat que «el jutge
és l'iónic que té potestat per treure la tutela i això és el que vol
dir la seva diposició».
La plataforma ha assegurat
que aquesta disposició judicial
crea un precedent i que es podrà
aplicar a molts altres joves disminuïts que, segons ells, es troben en el cas de la Rosa.
De peus a la galleda
També han denunciat «amb
vergonya Eihena» que tres delegats -els de Justícia, Governació
i Benestar Social- convoquessin
els mitjans de comunicació «per
posar-se de peus a la galleda i
assegurar que mai s'havia abandonat la Rosa». La plataforma
no ha demanat dimissions, però
sí que els delegats «esmenin les
seves declaracions».
La Plataforma enviarà la
resolució que ratifica que la tutela de la Rosa és d'Infància a la
consellera de Justícia, Núria de
Gispert. Actualment, la Rosa
està sota la tutela d'Infància
mentre que Benesteir Social es
fa càrrec de les seves despeses,

després d'estar dos mesos sota la
responsabilitat de la plataforma.
Un cop obtingui la incapacitació
passarà a mans de la Fundació
Tutelar de Catalunya.
La plataforma també ha
carregat contra la política del
Departament de Benestar Social
manifestant que «en el camp del
disminuït estem mirant cap al
tercer món». En aquest sentit,
un dels membres de la plataforma. Salvi Amagat, considera
ima «vergonya» que el conseller
de Benestar Social, Antoni
Comas, «s'ompli la boca dient
que s'ha augmentat el pressupost del departament un 400%
quan hi ha molts diminuïts que
estan al carrer».
Per la seva banda, Carles
Garrido ha qualificat el conseller
Comas de «caradura i prepotent», perquè «es vanagloria que
el decret de preus és la solució
miracolosa a les llistes d'espera
quan el Síndic de Greuges i el
Consell Consultiu de la Generalitat han demanat la derogació».
La plataforma, creada per anar
contra el decret de preus, sosté
que és inconstitucional.

CCOO perd la
majoria en el
comitè d'empresa
de l'Ajuntament
DdeG

Girona.- El sindicat Comissions Obreres ha perdut la
majoria en el comitè d'empresa
de l'Ajuntament, segons assenyala UGT. L'alcalde Joaquim
Nadal ha dictat un decret en
què disposa que es compleixi la
sentència que assenyala que
s'ha d'anul·lar l'assemblea de
revocació que es va celebrar
l'any 1996 i que va obligar a
abandonar el càrrec a alguns
representants d'UGT.
L'assemblea, que va promoure CCOO, es van revocar
els representants que hi havia
llavors. UGT va denunciar el
cas, perquè considerava que no
s'havia dut a terme de forma
correcta, i el jutjat va fallar al
seu favor. Ara l'Ajuntament ho
ha ratificat.
En un comunicat fet públic
per UGT s'afirma que «s'ha
acabat enganyar els treballadors». Aquest sindicat acusa
CCOO de dir mentides i de
«crispar» durant els dos anys
que han estat al capdavant del
comitè «les relacions més que
acceptables que hi havia amb
l'Ajuntament». A més, qualifica
els delegats de Comissions de
«banda d'ineptes».

Condemnen una
veïna de Girona per
telefonar de nit a
una parella d'avis
DdeG

Girona.-L'Audiència de
Girona ha condemnat una dona
al pagament d'una multa de
25.000 pessetes i a una indemnització de mig núlió de pessetes per causar problemes de
nervis i d'ansietat a vma parella
d'avis, que van veure trencada
la seva pau familiar per les
telefonades nocturnes que els
feia l'acusada.
La secció segona de l'Audiència de Girona ha condemnat Franciscà E.M., acusada
d'ima falta de vexacions injustes, ja que durant un mes va
efectuar trucades intempestives, sense arribar a parlar, al
domicili de la parella d'avis.
Els fets van passar el juliol
de 1995 quan l'acusada va efectuar un total de 22 telefonades
de nit i de matinada a casa de
les víctimes. Les trucades les
feia des de dues cabines públiques i des del domicili d'una
senyora gran a qui cuidava.
La processada i la denunciant havien discutit pel pagament d'una peça de roba confeccionada per l'acusada per a
la víctima. El tribunal considera provat que l'objectiu de les
trucades de Franciscà E.M. era
el d'«importunar i alterar l'estatus familiar de la parella, i causar als ancians un estat de nerviosisme i ansietat que va derivar en complicacions del seu
estat de salut.
La Sala rebaixa la indemnització que un Jutjat d'Instrucció
de Girona va imposar a l'acusada (540.000 pessetes a cada un
dels perjudicats), en considerar
que ra desproporcionada.

