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EL PP JA HAVIA IMPUGNAT EL CONCURS PERQUÈ CONSIDERAVA QUE L'ADJUDICAClO NO HAVIA ESTAT LEGAL

LEstat porta TAjuntament de Girona
als tribunals per les zones blaves
El Govern defensa en el contenciós que no s'ha garantit la lliure concurrència d'empreses
OUIM ROSER

bunals però l'Estat ha pres el relleu i ha optat per plantejar aquest
contenciós administratiu.

DAVID CESPEDES
GIRONA

D L'Estat ha presentat un contenciós contra l'Ajuntament de Girona pel concurs d'adjudicació i explotació de les zones blaves de la
ciutat, que es va aprovar el mes
de juliol passat. El contenciós segueix la línia de la impugnació que
va formalitzar el grup municipal
del Partit Popular en entendre que
el concurs era il·legal perquè anava en contra de la lliure concurrència d'empresa.
L'Ajuntament de Girona ja ha rebut la notificació de la presentació del contenciós per part de l'Estat. El juHol passat, el ple va aprovar desestimar la impugnació del
PP que defensava que el concurs
era il·legal perquè les empreses de
fora de Girona i Catalunya no rebien la mateixa puntuació que les
d'aquí.
El concurs que s'havia convocat
per a l'adjudicació i explotació de
les zones blaves de Girona premiava amb més punts les empreses amb experiència a Catalunya.

Adjudicació del servei

El Partit Popular, mitjançant el seu
portaveu a l'Ajuntament, Francesc
Xavier Domínguez, va considerar que això no era legal i que es
coartava la llibertat i la lliure concurrència d'empresa prevista a la
Constitució espanyola.
L'equip de govern socialista va
defensar que la majoria d'empre-

ses del sector dels parquímetres tenien experiència tant a Catalunya
com a les comarques gironines i
que, per tant, no es discriminava
a ningú. El PP es va mantenir ferm
en la seva postura i va decidir impugnar el concurs. Un cop desestimat el concurs, el PP va anunciar
que no portaria el cas fins als tri-

El concurs va ser adjudicat a
l'empresa Giropark, vinculada al
grup Mifas (Minusvàhds Associats
de Girona) que va mostrar el seu
malestar per l'actitud adoptada pel
Partit Popular. La nova concessionària va ampliar les zones regulades mitjançant els parquímetres i es va comprometre a portar
a terme una sèrie de miUores a la
via pública, com ara eUminar obstaclesfísics,i a la col·locació de noves màquines expenedores de bitllets adaptades per a l'ús de totes
les targetes de crèdit.
Mifas va respondre les crítiques
del PP manifestant que no entenia
com aquest grup no es mostrava a
favor de les empreses gironines i
del fet que Giropark és una empresa vinculada a un col·lectiu de
persones que pateixen minusvaUesfísiques.El PP va aclarir que la
seva impugnació no era contra Mifas sinó contra el concurs.

El metge personal de
Salvador Allende
pronunciarà una
conferència a Girona
n GIRONA.-EI centre cultural de La
Mercè de Girona serà l'escenari d'unes jornades dedicades a
l'expresident xilè. Salvador
Allende, mort ara fa 25 anys.
Les jornades, que s'iniciaran
demà i duraran fins al dia 15 en
diferents sessions, porten per
títol «Xile 1973, Allende la unitat popular i la reacció» i estan
organitzades pel taller de Cultura, Memòria, Lluita i Resistència de La Mercè.
Les sessions començaran avui
amb una taula rodona amb la
intervenció, entre d'altres, de
Francesc Miró, professor de la
Universitat de Girona i Màximo Arnujo del centre Salvador
Allende de la ciutat de Barcelona.
La intervenció més destacada serà la d'Oscar Soto, metge
personal de Salvador Allende
que parlarà sobre «La batalla de
xilè» en el decurs d'una conferència que tindrà lloc el dia
15 d'octubre, a les vuit del vespre, a la sala d'actes del centre
cultural de La Mercè. En aquestes jornades també està prevista la participació d'altres ponents com ara Alejandro Eranzo, president de l'associació de
suport a les organitzacions populars xilenes. DdeG

L'AGRUPAMENT ESTÀ A L'ESPERA QUE ALGUNA INSTITUCIÓ ELS CEDEIXI UN ESPAI

FA DOS ANYS LA PUJADA VA SER VUIT PUNTS PER SOBRE

Els escoltes de Pare Claret
de Girona ja no tenen local

Girona només pujarà un
dos per cent els impostos
i taxes de i^any vinent

La comunitat claretiana els ha fet fora després de 3 0 anys
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D L'Agrupament Escolta Pare Claret de Girona s'ha quedat definitivament sense local després que
la comunitat de claretians hagi decidit tancar l'espai que han ocupat
durant 30 anys sota de l'església
del carrer Joan Maragall. Des de
l'I de setembre, els locals ja estan
tancats i els membres de l'agrupament no poden entrar-hi «si no
és que van acompanyats d'un capellà de la comunitat», segons ha
explicat Joan Ball-Uosera, representant dels pares dels joves. L'Agrupament lamenta que es produeixi aquesta situació perquè «ens
van tancar el local amb tot el material que necessitem a l'interior».
El mes de juny passat, els membres de l'Agrupament van rebre
la comunicació que la comunitat
claretiana havia decidit no cedir
més els locals situats als baixos de
l'església. Davant la impossibilitat
de trobar un altre local, els pares
van negociar en diverses ocasions
amb la comunitat però no es va
arribar a cap acord. Definitivament, els locals es van tancar el
30 de setembre i ara l'Agrupació
està buscant una alternativa.
Ball-Uosera explica que va ser

molt «dolorós» trobar-se «que ens
havien canviat el pany» i la intolerància que ha demostrat la comunitat claretiana amb la negativa de no deixar més el local als
joves escoltes.
Els pares dels escoltes van elegir una nova junta directiva per intentar negociar amb la comunitat una sortida al problema però
els Pares Claretians es van tancar
en banda. Joan Ball-Uosera explica que el moviment escolta «continua viu» i estan fent tots els in-
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tents possibles per poder trobar un
local per poder celebrar les seves
activitats».
L'Agrupament ha mantingut diversos contactes amb l'Ajímtament
de Girona, la Diputació i el Bisbat per demanar la cessió d'algun
locd a la ciutat. «De moment hem
demanat també a Ensenyament si
ens pot deixar un pati d'alguna escola per als dissabtes a la tarda o
algun gimnàs». Tot i no disposar
de local, l'entitat ha iniciat ja les
seves activitats.

G L'Ajuntament de Girona només incrementarà un 2 per cent
de mitjana els impostos i taxes
municipals corresponents a
l'any vinent, vuit punts per sota
de l'augment que es va aplicar
el 1996, un any després de les
eleccions municipals. Aquest
augment serà el més baix de tot
aquest mandat (1995-96) i, en
alguns casos, l'increment se situarà fins i tot per sota del 2 per
cent,com per exemple l'Impost
de Béns Irnmobles (IBI) que pujarà un r ? per cent. La comissió informativa d'Hisenda ja ha
tractat l'increment dels impostos i el tema es portarà a aprovació en el ple ordinari que l'Ajuntament de Girona celebrarà
el proper dia 13 d'octubre. Un
altre dels impostos que s'incrementarà lleugerament serà l'Impost d'Activitats Econòmiques
(lAE) que pujarà un 2'3. La resta d'impostos i taxes municipals,
com el de tracció mecànica i
vehicles també se situarà a la
franja de la mitjana del dos per
cent. L'augment difereix molt
del que es va aplicar fa tres anys
quan els impostos es van incrementar una mitjana del 10 per
cent i, en alguns casos, fins i tot
superaven aquest percentatge.

Per exemple, la taxa per a la recollida d'escombraries aplicada als
industrials en determinats casos
va incrementar-se un 100 o un 300
per cent. L'oposició municipal va
criticar de forma unànime aquests
augments i ja va aventurar que els
impostos i taxes anirien baixant a
mesura que s'acostés l'any electoral, tal com ha acabat passant.
L'equip de govern socialista es
va defensar dient que el percentatge era tan gran perquè s'havia
d'equiparar a la nova normativa i
al fet que durant molts anys algunes indústries havien pagat
menys del que en realitat els pertocava fer. L'increment fixat per
a aquest any se situa un punt per
sota del que es va aplicar l'any passat. L'exercici de 1997 va determinar que l'augment dels impostos i taxes per a aquest 1998 fos del
3 per cent, una pujada sensiblement superior a l'IPC previst. Joaquim Nadal va defensar que l'increment s'ajustava a la inflació de
les comarques gironines i va afirmar que alguns impostos pujaven més perquè determinats serveis s'havien d'adaptar al cost real.
Aquest any, l'equip de govern socialista ha tornat a avançar la data
d'aprovació de les taxes i impostos municipals. Tradicionalment,
aquesta aprovació es feia durant el
mes de desembre, juntament amb
el pressupost.

