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TRÀNSIT

URBANISME

Giropark obté la
concessió de les zones
blaves i de la grua de Salt

La segona fase de remodelació del carrer
Major de Salt costarà 161 milions
Adjudiquen les obres d'un nou tram del passeig Marquès de Camps per prop de 147 milions
CLARA RIBAS

I Salt.— La remodelació del carrer Major
de Salt, en el tram comprès entre el carrer
Francesc Macià i el passeig Marquès de
Camps tindrà un pressupost total de prop
La segona fase de remodelació
del carrer Major de Salt es farà
en nou mesos —podria començar després de l'estiu— arribarà
fins al carrer Marquès de Camps
i suposarà una inversió total de
161 milions. Per finançar les
obres, l'Ajuntament va aprovar
dimarts passat, en el ple municipal, una despesa plurianual:
la primera, ja prevista en el pressupost de 1998, és de 83 milions
de pessetes. La segona, que s'inclourà en el pressupost de 1999,
pujarà a 78 milions.
L'experiència de les obres de
la primera fase del carrer han

de 162 milions de pessetes. Així es va aprovar en el ple municipal celebrat dimarts
passat, en el qual també es va acordar una
despesa plurianual de 83 milions el 1998
i de 78 milions el 1999. Per altra banda,

fet canviar algunes de les característiques de la contractació
i també de l'execució. Així, a
diferència de les obres realitzades aquest hivern —que es van
adjudicar per subhasta—, la contractació d'aquesta part es farà
per procediment obert per concurs. A causa dels problemes que
va causar la llarga durada que
van tenir les obres de la primera
fase, l'Ajuntament ha decidit
realitzar les de la segona en tres
subfases, cada una de les quals
començarà quan l'anterior hagi
estat completament acabada: el
primer dels tres trams anirà de

el ple va aprovar dimarts l'adjudicació de
les obres d'urbanització de la segona etapa
del passeig Marquès de Camps, a l'empresa
RubauTarrés,peruniriiportde 146.891.985
pessetes.

Francesc Macià a Àusias March,
el segon arribarà fins al carrer
Doctor Ferran i el tercer anirà
des d'aquest punt fins al passeig
Marquès de Camps. Segons han
explicat fonts de l'Ajuntament,
el darrer tram del carrer Major
que quedarà per urbanitzar—el
que arriba fins al carrer Vilablareix— es realitzarà en una
tercera fase.
Les actuacions que es portaran a terme en aquest nou tram
preveuen seguir les característiques ja marcades en la primera
fase. Així, s'eixamplaran les voreres actuals, es disposaran apar-

caments només a una banda, es
millorarà l'enllumenat i s'eliminarà la direcció d'entrada a la
ciutat de Girona.
Obres a Marquès de Camps
Per altra banda, el ple va aprovar, també dimarts, l'adjudicació
de les obres de la segona fase
d'urbanització del passeig Marquès de Camps, a l'empresa Rubau Tarrés. L'obra, que suposa
un import de 146.891.985 pessetes, preveu l'allargament d'aquest vial fins a rA-7, on connectarà amb una rotonda que
ha de construir Foment.

H Salt.— L'empresa Giropark
tindrà la concessió de les zones
blaves de Salt, que es regiran
amb màquines expenedores, i
del servei de grua de la població.
En l'aprovació de la concesssió
—realitzada dimarts passat en
el ple municipal—, l'alcalde, Xavier Corominas, va advertir que
la grua actuarà sobretot en els
casos què es consideren més
greus que són, segons va dir, aparcar sobre les voreres, en doble
fila o en zona de càrrega i descàrrega. La concessió de zones
blaves i de la grua va aixecar
en el ple un debat sobre la necessitat de crear més zones d'aparcament gratuït a Salt. Mentre
que el portaveu de CiU, Baldomer Gudayol, va criticar la
mancança de places d'aparcament, Corominas va assegurar
que, en els darrers mesos, al poble
se n'han creat de noves però que
no s'utilitzen: «El ciutadà encara
vol arribar fins a la botiga amb
el cotxe, i això és el que cal canviar», va dir Corominas. / C.R.

POLÍTICA

CDC de Salt adverteix a Unió
que Felecció de Talcaldabie de
CiU ha de ser consensuada
Els comitès locals estan en negociacions
CLARA RIBAS

• Salt.— El regidor de CDC
de Salt Joan Canals, que va anaren el segon lloc de la llista de
CiU en les passades eleccions,
municipals —darrere Baldomer
Gudayol, d'Unió—, i el president del comitè local de CDC
a Salt, Jaume Bosch, han coincidit a recordar que l'alcaldable
de la coalició per a les properes
municipals ha de ser consensuat.
Amb aquesta puntualització,
Bosch i Canals matisen les informacions fetes públiques per
Unió segons les quals Jaume Torramadé substituirà Gudayol.
Joan Canals s'ha mostrat sorprès
pel fet que UDC hagi comunicat
a la premsa l'elecció de Torramadé, i ha recordat què aquesta
decisió implica que, de moment,
el nou cap de llista ocupa el
lloc de Gudayol «només» al cap-

davant del seu partit.
En el mateix sentit s'ha expressat el president del comitt.
local, Jaume Bosch, que ha recordat que el candidat a l'alcaldia de Salt per CiU ha de
ser consensuat entre les dues forces. Bosch desitja que no es repeteixin els conflictes que es van
produir en les darreres eleccions
municipals, en les quals el candidat de Salt es va haver de decidir a alts nivells de la coalició
perquè els comitès locals no es
van posar d'acord. Cal recordar
que, en aquella ocasió, CiU va
acordar que. els primers llocs de
les llistes de Salt i de la. Bisbal
fossin per a Unió. Bosch —que
no ha volgut donar el nom del
candidat de CDC— no ha confirmat si la decisió de CiU d'ara
fa quatre anys serà vàlida per
a les eleccions de l'any que ve.
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