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GIRONA/SALT/SAKRIA
L'entitat Mifas, que gestiona l'empresa Giropark, la
concessionària de les zones blaves de Girona, s'ha mostrat molesta per les crítiques que el grup municipal del
PP a l'Ajuntament ha fet al concurs per adjudicar els

parquímetres. El president de Mifas, Pere Tubert,
lamenta l'actitud del regidor popular, Francesc Xavier
Domínguez, perquè considera que està qüestionant la
feina que ha fetfinsara Giropark.

Mifas s'indigna per les crítiques que
el PP fa al concurs de les zones blaves
Considera que s'està posant en dubte la gestió que ha fetfinsara dels parquímetres
DAVID CESPEDES

Girona
Giropark, vinculada a
Minusvàlids Físics Associats
(Mifas) ha estat fins ara l'adjudicatària del servei de gestió i
explotació de les zones blaves
que hi ha en funcionament a
Girona. La voluntat d'aquesta
empresa és tomar-se a presentar al concurs que ha convocat
l'Ajuntament per la concessió
d'un nou contracte. El president
de l'entitat, Pere Tubert, està
molest amb el regidor del PP,
Francesc Xavier Domínguez,
perquè ha criticat el sistema de
contractació de les empreses.
Domínguez considera que el plec
de clàusules és discriminatori
amb les empreses de fora de
Girona i Catalunya perquè es
demana que tinguin experiència
en aquest àmbit geogràfic.
Tubert entén que això significa que el PP posa en qüestió la
feina que fins ara ha fet Giropark «Se m'ha posat molt malament el que ha dit perquè no
entenc que un regidor de Girona
no defensi les empreses d'aquí.
Mifas està implantada a Girona
i paga els seiïs impostos a la ciutat. En canvi, svut en defensa
d'empreses de fora».
El president de Mifas recorda
que els beneficis de Giropark
s'inverteixen en persones amb
disminució física de Girona i que
el 90 per cent del personal de
l'empresa de les zones blaves és
gent que pateix algun tipus de
discapacitat íïsica. Tubert està
molest perquè «Domínguez dóna
a entendre que està qüestionant
el servei que hem prestat fins
ar£i» i no entén com el PP no dóna suport a les empreses gironines, ja que «tenim els mateixos
drets que ima multinacional».
En aquest sentit, considera
que Domínguez s'hauria de preguntar primer «si l'actual con-

Construiran un
passeig per a
vianants al sector
de Vista Alegre
DdeG
Girona.- L'Ajuntament de
Girona ha aprovat la convocatòria del concurs per adjudicar les obres de construcció
d'un vial per a vianants al sector de Vista Alegre. Aquest pas
estarà situat a l'encreuament
dels carrers Isabel la Catòlica i
Vista Alegre i el preu de la licitació és de 20.311.309 de pessetes. El projecte preveu la construcció d'un enllaç perquè a peu
es pugui connectar la part alta
de les Pedreres i el parc de Vista Alegre.
Aquest passeig es farà a través d'unes escales i e s t a r à
envoltat d'arbres. A més, en un
futur també està previst la
construcció d'un edÜBci que es
destinarà a les activitats de
l'associació de véins. L'Ajuntament de Girona, a través de la
comissió de govern, ha convocat
les condicions per poder adjudicar les obres. El termini d'execució dels treballs serà d'aproximadament quatre mesos i
podran iniciar-se després de
l'estiu.

Adjudiquen els
treballs de l'escola
bressol de la Font
de la Pólvora
DdeG
JORDI RIBOT

La zona blava del carrer Lorenzana és la darrera que ha entrat en servei a la ciutat de Girona.

cessionària ho ha gestionat bé,
abans de sol·licitar que els grans
de fora tinguin els mateixos o
més drets».
Pere Tubert també ha assenyalat que, amb les crítiques que
ha formulat el regidor popular,
s'interpreta que «per ser una
empresa petita hem de fer malament la nostra feina i no és abd.
Penso que l'Ajuntament de Girona no té cap queixa respecte a la
gestió de les zones blaves que
hem portat a terme». El president de Mifas manifesta que «el
concurs és obert i tothom pot
competir-hi. No té sentit que
algú vulgui primar les empreses
de fora per sobre de totes les que
són d'aquí».

Les empreses espanyoles i l'experiència
Totes les grans empreses del
sector amb capital espanyol
tenen experiència en zones blaves
a Catalunya. El tinent d'alcalde
responsable de l'àrea deL·via
pública, Miquel Fananàs,
considera que aquest fet
desmunta tots els arguments que
defensa el grup municipal del
Partit Popular. Per exemple,
Estacionamientos y servicios s.a,
que pertany al grup de Fomento
de Construcciones y Contratas, té
zones blaves a Lleida, Balaguer,
Manresa i Mataró, entre d'altres.
L'empresa Domier, del grup
Ferrovial, té aparcaments

controlats de zona blava a la Seu
d'Urgell, Sitges i poblacions
gironines com Olot, Ripoll i Sant
Feliu de Guíxols. En d mateL·
cas es troba Aparcamientos
Concertados s.a., mentre que
Parbla s.a. gestiona diverses
zones bL·ves de parquímetres de
Puigcerdà, Sant Cugat, Cornellà
del Llobregat, Molins de Rei,
Sant Joan Despí i Sant Feliu de
Llobregat, entre d'altres.
Finalment, l'empresa Saba, que
pertany a La Caixa, opera també
a Catalunya, en concret a
BL·nes, ViL·franca i Igualada.

Girona.- Els treballs de
reconversió d'una part del
col·legi públic del barri de la
Font de la Pólvora en escola
bressol tindran un cost de 16
milions de pessetes. L'Ajuntament de Girona ha adjudicat a
l'empresa Obres i Canalitzacions Lloret s.a. (Obycall)
aquests treballs que consistiran
en fer la redistribució interior
de l'actual edifici del barri.
La proposició de l'adjudicatària és l'única oferta que
s'ha presentat a la licitació convocada per l'Ajuntament,
segons consta en u n acord
adoptat en comissió de govern.
La durada dels treballs de l'escola bressol serà d'uns tres
mesos i la voluntat municipal
és que aquest equipament
pugui entrar en funcionament
el curs escolar vinent.

Afirma que els serveis econòmics seguiran les directrius de la sindicatura de comptes

El regidor d'Hisenda de Girona acusa ERC
de fer demagògia barata amb les finances
DAVID CESPEDES
Girona

El regidor d'Hisenda de l'Ajimtament de Girona, Francesc
Lloveras, acusa el regidor
d'ERC, Santi NieU, de practicar
demagògia barata amb els result a t s de l'auditoria sobre els
comptes municipals de 1996.
Lloveras no comparteix en absolut l'opinió de Niell que considera que els resultats de l'informe
de la sindicatura de comptes

reflecteixen im suspens. Segons
el responsable de l'àrea d'hisenda, la sindicatura en cap
moment «ens ha suspès, afirma
que la situació econòmica és
prou raonable».
Lloveras insisteix que les
xifres que reflecteixen l'auditoria
«no són preocupants» i que en
cap moment els resultats indiquen «que estem arruïnats». En
aquest sentit, ha assenyalat que
el nivell de l'endeutament està
situat en el 7 per cent quan el
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màxim permès per la llei és el
25 per cent. El regidor d'hisenda
està satisfet amb el resultat de
l'auditoria i, respecte a les indicacions que ha donat la sindicatura de comptes, ha afirmat que
«les seguirem. Les coses que
s'han fet malament, en opinió de
la sindicatura, les reconduirem.
De fet, algunes coses ja s'han
posat en pràctica i d'altres, com
els pendents de cobrament, la
xifra s'ha reduït considerablement». El regidor d'hisenda ha

expUcat també que, a través del
pla de sanejament, j a s'han
corregit alguns aspectes que
indicava l'auditoria i que els serveis econòmics seguiran les
directius recollides a l'informe.
Sobre l'adjudicació de les
obres de Can Gibert, que segons
l'auditoria no es va seguir el
millor sistema, Francesc Lloveras assegura que de la manera
que ho va fer l'equip de govern
es va poder aconseguir 'an estaJ.vi de irés del 30 per cent.
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