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Girona aprovarà ef
dia 19 el pressupost
municipal previst
pera l'any vinent

L'EQUIP DE GOVERN ASSEGURA QUE LES BASES DEL CONCURS DE PARQUÍMETRES SÓN «PERFECTAMENT LEGALS»

LAjuntament afirma que guanyarà a
l'Estat el contenciós de la zona blava
El regidor de Via Pública acusa el PP d'usar les institucions per al servei del partit
ANNA IMAS
GIRONA

D L'equip de govern de l'Ajuntament de Girona està absolutament
convençut que l'Estat perdrà el recurs contenciós administratiu que
ha interposat contra el concurs per
a l'adjudicació de les zones blaves
a la ciutat. El regidor de Via Pública, Miquel Fananàs, ha afegit a
més que considera «poc ètic, poc
legítim i fins i tot, poc democràtic» que el grup municipal del PP
utilitzi l'Administració central per
^actuar.
El regidor ha assegurat que les
bases del concurs han estat «revisades amb lupa» pels serveis jurídics municipals i que són «absolutament legals». «Estem molt
tranquils perquè creiem que el recurs serà desestimat».
El grup del PP va presentar al·le-

gacions a aquest concurs perquè
considera que el fet que primi propostes de Girona i Catalunya
atempta contra la lliure concurrència d'empreses. Aquestes
al·legacions van ser desestimades
per l'Ajuntament i ara, l'Estat ha
interposat el contenciós pel mateix motiu.
Iniciativa de partit

• Faflanàs assegura que «no és ètic
usar les institucions per a una iniciativa de partit». El regidor ha recordat que aquest contenciós el pagaran «tot els ciutadans», quan només respon a l'interès d'una
formació municipal.
Fafianàs ha reiterat que quan el
grup municipal de CiU ha interposat algun recurs «mai no ha anat
a trucar les portes de la Generalitat, sinó que l'ha finançat amb els
diners de la seva formació».

Pel que fa als motius del contenciós, el regidor afirma que
contràriament a l'actitud de l'Ajuntament, «el PP està en contra
de beneficiar empreses de Girona
i en contra d'empreses que tenen
una finalitat social».
L'entitat que ha rebut la concessió de les zones blaves de Girona és Giropark, vinculada a Mifas (minusvàlids físics associats).
Segons Fananàs, aquest servei s'ha
atorgat després de seguir les bases del concurs «escrupolosament». Aquesta no és la primera
vegada que l'Estat interposa un
contenciós per un conflicte que
prèviament ha denunciat el grup
municipal del PP. Un cas similar
va passar en l'aprovació de l'augment salarial dels funcionaris.
Aquest cas ha arribat al tribunal
Superior de Justícia de Catalunya,
que encara l'ha de resoldre.

«Ningú no està
al nostre servei»
• El portaveu del grup municipal del Partit Popular,
Francesc Xavier Domínguez,
ha negat que l'Estat estigui al
servei de la seva formació. «És
absurd pensar-ho; potser això
passava a l'època sociaUsta,
però ara no». El portaveu ha
afegit que considera correcte que l'Estat actuï «per deixar palesa la legalitat del concurs». Domínguez manté que
«va contra la llibertat d'empresa» i creu que les al·legacions que va presentar van
ser «erròniament» rebutjades» per l'Ajuntament.

L'ACORD ENTRE ELS DOS SOCIS DE COALICIÓ ES VA FORMALITZAR EL MES DE MAIG

CDC recorda que Unió va signar el pacte
per proclamar candidata Zoila Riera
DAVID CÉSPEDES
I GIRONA

G Convergència Democràtica de
Catalunya (CDC) a Girona ha recordat que Unió va signar el 21
de maig passat el pacte local en el
qual de forma conjunta es proclamava la diputada de CiU, Zoila Riera, com a candidata de la co-

alició de cara a les eleccions municipals del juny de l'any vinent.
L'acord va ser signat pels presidents dels comitès locals de CDC
i UDC, Joan Bagué i Francesc Xavier Hortal, respectivament, i en
el document es proposava Riera
com a candidata i, a més, es van
pactar els números que Unió ocuparia a la candidatura. En aquest

sentit, ambdós van signar que les
posicions que ocuparia Unió a la
llista serien el 6, 12, 16, 20 i 24.
Fonts de CDC afirmen que tot i
que el president del comitè de govern d'Unió, Josep Antoni Duran
Lleida, digui que el candidat de
CiU a Girona encara no està proclamat, el pacte local que es va signar fa cinc mesos preval sobre un

El mercat de Girona
es trasllada aquest
dissabte al passeig
de les ribes del Ter
D GIRONA.- El mercat setmanal
dels dimarts i dissabes es traslladarà, a partir de dissabte, al
passeig de les ribes del Ter i deixarà el passeig central de la Devesa. Aquest canvi ve motivat
perquè la Devesa serà ocupada els propers dies perquè s'ha
de procedir a muntar les atraccions de fires i els estands de
la Fira Industrial, Agrícola i Comercial.
Els marxants han assegurat
que accepten amb resignació el
canvi d'ubicació però mantenen la seva negativa a situarse en aquest espai. Els marxants
han insistit que aquest no és el
millor espai per fer l'aparcament i que l'Ajuntament de Girona ha faltat a la seva paraula
i no ha fet les millores que s'havia compromès a fer.
El mercat setmanal dels dimarts i dissabtes de Girona se
situarà en aquest espai almenys
fins al mes de gener ja que després de Fires una part del passeig de la Devesa haurà de tornar a ser ocupat per altres manifestacions firals. DdeG.

altre criteri. En aquesta mateixa línia s'ha expressat en diferents ocasions el secretari general de CDC,
Pere Esteve. Des de Convergència
Democràtica de Catalunya, no
dubten que Riera sigui la candidata de la coalició a les properes
eleccions municipals i mantenen
que no volen entrar en cap polèmica amb el seu soci de coalició.

Q GIRONA.- L'Ajuntament de Girona té previst aprovar el pressupost de l'any vinent en el ple
extraordinari que ha convocat
per al proper dia 19 d'octubre.
El pressupost se situarà al voltant dels 8.500 milions de pessetes i contempla un augment
del capítol dedicat a les inversions.
L'any passat, l'equip de govern socialista va presentar un
pressupost de 8.373 milions de
pessetes i amb la novetat que
totes les inversions es finançaven amb recursos propis i sense haver de recórrer al crèdit.
Les inversions que s'havien d'executar al llarg d'aquest any van
ser de 1.378 milions de pessetes, dels quals 450 eren aportats
directament per l'Ajuntament
mentre que la resta eran inversions de l'iniciativa privada o
d'altres administracions.
L'alcalde de Girona, Joaquim
Nadal, va assegurar que el pressupost del 98 es tancaria amb
un superàvit de 100 milions de
pessetes, fruït de la bona gestió i del pla d'estalvi que es vol
aplicar.
Alguns dels projectes més importats que es van incloure en
el capítol d'inversions eren l'execució del parc urbà de les antigues casernes militars, la primera fase del carril bici-que encara no s'ha executat- el parc de
les ribes del Ter, obra ja finalitzada, la construcció d'una
plaça al costat del carrer Joan
Regla, també ja acabada, i l'acabament del centre cívic del
barri de Santa Eugènia, inaugurat el mes de juny passat.Per
primer cop, el pressupost de
l'Ajuntament per aquest any
any ha arribat al 0'7 per cent en
derins destinats a projectes de
solidaritat i cooperació. DdoG

Passos de vianants

Canvis de circulació al carrer Güell
D GIRONA.- Els canvis de circulació al sector Güell i el pont del Dimoni
van entrar ahir en funcionament com a conseqüència de les obres d'urbanització de la fi-ontissa del Güell. Aquests treballs, que consisteixen
a renovar la xarxa dels diferents serveis urbans, obliguen a variar la
circulació de vehicles per aquest sector de la ciutat. Així, alguns carrers com ara Pere Compte, en el tram comprès entre Mare de Déu
del Mont i Mare de Déu del Remei, canviarà de sentit de circulació. A
més, des de la cruïlla de la carretera de Santa Eugènia amb l'avinguda
Josep Tarradellas de Girona només es podrà entrar al barri de Sant Narcís pel carrer de la Mare de Déu del Mont. En un futur, quan avancin
els treballs d'urbanització de la frontissa del Güell, l'Ajuntament de Girona té previst implantar més canvis de circulació als carrers d'aquesta zona de la ciutat. DdeG
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o hem titulat «Passos
de Zebra» aquest comentari per no caure a
la figura de dicció de la reduplicació. Però tothom ens entendrà. I si volem parlar dels
passos de vianants o de zebra
-tant li fa- hem de parlar necessàriament dels semàfors.
Parlar de semàfors a Girona és
com parlar d'un vell conegut.
A la nostra ciutat n'hi ha molts,
i controlen la nostra vida i el
nostre temps. Ens manen, ens
prohibeixen, ens assenyalen el
moment en el qual hem de continuar caminant o quedar-nos
quiets. Jo sempre he mantingut
que mitjans de comunicació no
solament són els diaris, la ràdio
i la televisió, sinó que, a més,
hem de comptabilitzar entre
ells, els telèfons, les campanes...
i els semàfors.
Que quedi clar que els semàfors són necessaris. Però, com
tot el que és obligatori, són molestos i incòmodes. De sempre

hem dit que a Girona hi ha molts
semàfors. I hem de reconèixer ara
que estàvem equivocats. N'hi ha
molts, és cert, però n'hi hauria
d'haver més, per la senzüla raó que
hi ha més passos de vianants que
semàfors. I ja se sap que un pas
de vianants sense semàfor és com
un volant per anar directament a
una sala d'urgències.
I és que, a la nostra ciutat, hi
ha passos de vianants sense semàfors que són un real i constant perill per als ciutadans que, en aquells
moments fan de vianants. Que són
tots els qui tenen cotxe, també s'ha
de dir. Dos exemples molt clars:
els passos de vianants que hi ha a
la plaça del Mercat - o de Calvet i
Ruvalcaba- i el de la plaça de l'Hospital amb la seva confluència
amb Joan Maragall. Aquests dos
passos de vianants són terrible-'
ment perillosos. Ho tenim clar. O
es treuen els passos de vianants o
es posen semàfors. Això és molt
més fàcil que el dubte que explicava Hamlet a la calavera.

