4/D, Diari de Girona

Dimarts, 28 de juliol de 1998

GIRONA/SALT/SARRIA
La cúpula de Convergència Democràtica de Catalunya
va defensar ahir Zoila Riera com a candidata de la coalició a l'Ajuntament de Girona davant d'Unió. Aquest
darrer partit ha assenyalat en els darrers dies que fal-

ta la ratificació del comitè d'enUaç intercomarcal perquè sigui designada candidata. El secretari general de
CDC va afirmar ahir, després d'una reunió del Comitè
Executiu del partit, que preval el pacte local.

La cúpula de Convergència defensa la
candidatura de Zoila Riera davant d'Unió
Pere Esteve assegura que no cal que l'alcaldable sigui designada pel comitè d'enUaç
de CiU, Zoüa Riera, assegurant
que és «una gran candidata».
El secretari general de CDC
ha expUcat que el líder d'UDC,
Josep Antoni Duran Lleida, està
«fora de pacte» quan afirma «que
no podem nomenar candidats
fins que establim el nombre que
correspon a cadascun dels socis
de la coàlidó». Per la seva banda, Pere Esteve ha afegit que «el
pacte no diu que haguem de fer
cap recompte».
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El secretari general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Pere Esteve, h a
negat les declaracions d'Unió,
que assenyalen que no accepten
ZoUa Riera com a candidata a
l'alcaldia de Girona. Esteve ha
recordat que hi ha un pacte local
escrit i que aquest preval per
sobre la decisió del comitè d'enllaç intercomarcal.
La polèmica sobre l'alcaldable
a Girona per CiU, Zoüa Riera,
va esclatar la setmana passada,
quan el president de la intercomarcal d'Unió Democràtica de
Catalunya (UDC), Josep Enric
MDlo, va acusar CDC de no fer
les coses «correctament», ja que
parlava de Riera com a candidata quan el comitè d'enUaç intercomarcal encara no l'havia dessignat.
Millo va assenyalar que la
proposta d'aquesta candidatura
no era «prou satisfactòria» per a
Unió i va afegir que era «irregular» que Convergència proclamés xai alcaldable que encara no
havia estat decidit a àmbit intercomarcal».
Per contra, el president local
de Convei^ènda Democràtica de
Catalunya, J o a n Bagué, va
recordar que la candidata havia
estat consensuada per ambdues
parts i que hi ha un docimient
signat a àmbit municipal. A més
t a m b é va destacar que els
acords locals «primen per
damunt de tot».
Aquest pimt ha estat ratificat
per Pere Esteve. El secretari
general ha recordat que «quan
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Convergència ha proclamat candidats és perquè hi ha hagut un
acord local previ entre les seccions locals de CiU, i en a%uns
casos, fins i tot hi ha un acord

escrit», com en el cas de Girona.
Esteve ha afegit que en cap cas,
aquest pacte necessita la ratificació del comitè d'enllaç. Així, ha
avalat la validesa de l'alcaldable

No hi ha proclamacions unilaterals
El secretari general de
Convergència Democràtica de
Catalunya, Pere Esteve, ha negat
les crítiques del líder d'Unió
Democràtica de Catalunya,
Josep Antoni Duran i Lleida, i
del conseller de Treball, Ignasi
Farreres. Esteve ha ossenyaL·t
que CDC no està proclamant els
candidats de forma unilateral en
alguns municipis i ha recordat
que el pacte de la coalició per a
les properes municipals «té

validesa». A més, ha defensat els
candidats de Granollers,
Manresa o Mataró. Esteve també
ha assenyalat que la posició del
CDC davant el fet que Josep
Antoni Duran Lleida pugui ser
el número dos de les llistes per a
les properes eleccions
autonòmiques, és la mateixa que
va e:q)licar el conseller de la
Presidència, Xavier Trias: CDC
no s'hi oposa, però considera que
no és el que vol Duran Lleida.

El secretari general ha asseg u r a t que defensa el pacte
municipal subscrit amb Unió
després de sis mesos de treball,
perquè vol que «els candidats
siguin èscoUits per les bases». A
més, ha demanat el compliment
d'aquest acord».
El comitè d'enllaç local a
Girona es va crear a petició de la
intercomarcal, segons va expHcar Joan Bagué. And, estava for-mat per tres representants de
cada partit. Després de tres reunions es va acordar que la candidata seria Zoila Riera, i que
Unió ocuparia els llocas 4, 6,12,
15, 20, 24 i el segon suplent de
llista.
No obstant això, des d'Unió
es veuen les coses diferents.
Mülo assegura que aquest pacte
és només «una proposta» i que
es va decidir que en 15 poblacions de Girona -les capitals de
comarca i els municipis de més
de 10.000 habitants-, hauria de
ser el comitè d'enllaç intercomarcal qui tingués la darrera
decisió en la designació dels candidats.

L'Ajuntament desestima les al·legacions del
PP contra el concurs de les zones blaves
L'Ajuntament de Girona ha
desestimat, en la seva darrera
comissió de govern, les al·legacions que va presentar el Partit
Popular contra el concurs per a
la concessió de les zones blaves.
El regidor del P P , Francesc
Domínguez, va decidir oposar-se
a aquesta mesura perquè va
considerar que les bases del concurs discriminen les empreses
de fora de Catalunya.
El plec de clàiosules determina que les empreses amb experiència a Catalunya i Girona tindran més punts a Ihora de valorar a qui es concedeix aquest
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Salt- L'equip de govern de
Salt va admetre en el darrer
ple que la neteja dels carrers de
la població és «insvificient» i que
en el futur caldrà ampliar el
servei. L'Ajtmtament va aprovar la revisió de preus de l'actual contracte que manté amb
l'empresa FCC Medio Ambiente, i que preveu un increment
del 2,015 per cent per aquest
any.
El contracte actual queda
amb im cost de poc més de 68
milions de pessetes per al 1998.
El grup de CiU va votar en contra d'aquesta revisió de preus,
ja que considera que el grau de
satisfacció amb l'empresa adjudicatària és força baix. «El servei és defectuós», segons la
regidora convergent Carme
Vidal.

Compliment

El grup va impugnar la mesura perquè prioritza empreses catalanes i de Girona
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L'equip de govern
de Salt admet que
la neteja als carrers
és insuficient

servei. Pel PP, aquest fet va en
contra de la llibertat d'empresa.
Aquest partit và votar en contra de la convocatòria d'aquest
concurs en el ple del més de juny
passat. A més, el regidor va
anunciar que impugnaria la
decisió, demanant que s'eliminés
el pimt que fa referència al Uoc
de procedència de les empreses
del plec de clàusules. Tot i això,
l'equip de govern no va acceptar
aquesta demanda.
La d a r r e r a comissió de
govern ha decidit ara desestimar les al·legacions presentades
pel regidor del PP. A més, ha
adjudicat el servei a Giropark
s.a., empresa que fins ara tenia
la concessió d'aquests aparca-

Diari de Girona, 1998-07-28, p. 4.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

ments de pagament.
El contracte que s'ha establert tindrà una durada de cinc
anys a partir del mes vinent.
Dins d'aquesta concessió, es preveu que l'empresa destini un
milió de pessetes en obres per
miUorar la mobüitat de persones
amb minusvalia, dins dels
carrers en què es dugui a terme
el servei de zones blaves.
Passos per a vianants
A més, també es realitzarà la
pintada dels passos de vianants
i de les zones de càrrega i descàrrega. En total s'hi invertiran sis
milions de pessetes, que aniran
a càrrec de l'empresa adjudi-

catària. A Girona hi ha imes 500
places d'aparcament regulades
per parquímetres. El concurs es
va tornar a convocar perquè
finalitzava la concessió que hi
havia fins ara i que també havia
tingut ima durada de cinc anys.
L'empresa Giropark -que també
s'ha fet càrrec de les zones de
pagament de Salt- està vinculada a la societat Mifas.
Tot i les al·legacions presentades pel PP, l'equip de govern
de l'Ajuntament sempre h a
defensat la clàusula de proximitat en els seus concursos de concessió, ja que considera que és
més adequat a l'hora que les
empreses duguin a terme les
seves tasques.

El tinent alcalde, Eusebi
Cabezas, ha indicat que la qualitat no era el que s'havia d'aprovar, però va admetre que
«hi ha mancances amb la neteja». Cabezas creu que l'empresa
hauria de disposar d'un altre
camió de deixalles i va explicar
que el servei és «deficient».
El tinent alcalde va justificar aquest fet assenyalant que
Salt ha crescut en els deirrers
anys, sense que s'hagi ampliat
el servei. Tot i això, va assegurar que el cost de la recollida
d'escombraries i neteja de
carrers era «molt barat». «Som
dels aJTontaments amb un cost
més baix».
Cabezas va explicar que l'equip de govern haurà de plantejar-se la possibilitat d'ampliar
el servei, sobretot tenint en
compte que la població s'està
desesenvolupant urbanísticament. Així, amb la construcció
del Pla Maçana -que preveu la
creació de més de 800 habitatge», s'haurà d'incrementar el
nombre d'efectius dedicats a la
neteja.

L'Ajuntament de
Girona adjudica
les 26 barraques
de les Fires
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Girona.- L'Ajuntament de
Girona ha adjudicat un total de
26 b a r r a q u e s gratuïtes que
s'instEd-larem al passeig de la
Copa per les Festes de Sant
Narcís, a final d'octubre.
Aquest serà el tercer any consecutiu que les parades de begudes i entrepans se situen en
aquesta zona de la Devesa, a
l'entrada nord de la ciutat.
Les parades s'han adjudicat
en quatre categories: a entitats
culturals, cíviques i juvenils; a
grups o cursos d'estudiants; a
partits polítics i organitzacions
sindicals i entitats esportives.
Totes aquestes associacions
gironines podran fer ús de les
b a r r a q u e s sense haver de
pagar cap cànon a l'Ajuntament, tot i que hauran d'assumir la despesa de llum.

