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Girona
EL PSC TAMBÉ PRESENTA EN EL PLE D'AQUESTA NIT UNA MOCIÓ PER LA INSERCIÓ LABORAL DELS DISCAPACITATS

Nadal acusa el PP de rentar-se la cara
amb la moció sobre els disminuils
L'alcalde considera que la posició d'aquest grup en aquest tema és incongruent
l'advocat de l'Estat i la delegació
del Govern a Catalunya. El PP defensa que el fet que es primessin
més les empreses de Girona que
les de fora és totalment il·legal i,
per aquest raó, va decidir portar
l'Ajuntament als tribunals. El regidor del PP, Xavier Domínguez,
va afirmar que aquest concurs era
anticonstitucional.

DAVID CESPEDES
GIRONA

D L'alcalde de Girona, Joaquim
Nadal, ha qualificat «d'incongruent» la moció del PP sobre la integració laboral de les persones disminuïdes que s'ha de debatre en el
ple que l'Ajuntament celebrarà aquesta nit. Nadal ha indicat que
aquesta moció es contradiu amb
la postura adoptada pel PP quan
va decidir impugnar el concurs
convocat per a l'adjudicació de les
zones blaves de la ciutat i que va
ser guanyat per Giropark, vinculada al grup Mifas i que està integrada majoritàriament per persones amb alguna minusvalia.
La impugnació va acabar amb
-un contenciós administratiu presentat per l'advocat de l'Estat contra l'Ajuntament de Girona. En
aquest sentit, Nadal considera que
el fet que ara el PP presenti una
moció defensant la integració laboral dels disminuïts respon només al fet «que vol rentar la cara

Una moció del PSC

del partit» i ha insistit que és «una
contradicció aquesta moció» amb
el recurs presentat contra el concurs dels parquímetres. El PP demana en el seu escrit que en els
concursos que es convoquin es primin amb més puntuació les empreses que donin llocs de treball

a les persones amb disminució i
demana que es compleixi la legislació vigent.
Precisament, en el ple d'avui s'informarà que l'Ajuntament de Girona haurà de comparèixer davant
el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya pel recurs presentat per

L'alcalde de Girona, Joaquim
Nadal, ha anunciat que el PSC presentarà en el ple d'avui una altra
moció sobre la integració laboral
dels disminuïts que demostra «la
inutihtat de la que defensa el PP»
i «dóna una visió molt més àmplia». D'altra banda, el ple d'aquesta nit l'Ajuntament de Girona ha de debatre una altra moció
presentada en aquest cas pel grup
municial del Partit per la Independència en què demana que es
recorri contra l'acord entre Acesa
i Foment per la rebaixa dels peatges de l'autopista.

Noves oficines municipals
• L'Ajuntament de Girona va
estrenar ahir les noves dependències municipals i oficines que s'han habilitat a la segona planta de l'antic hotel
Centre situat al carrer Ciutadans i que connecten per un
pas interior amb l'edifici de la
plaça del Vi. Les obres, que han
representat una inversió de
quasi 60 milions de pessetes,
s'han acabat i els ciutadans ja
poden utilitzar-les a partir d'aquesta setmana.
Les noves dependències acu-

llen els departaments de les àrees de Promoció Econòmica de la
Ciutat i Intervenció i l'accés es pot
fer des del mateix carrer Ciutadans. A més, els ciutadans també s'hi poden dirigir des de la segona planta de l'edifici de l'Ajuntament entrant per la plaça del
Vi. Aquestes oficines formen part
d'un projecte global de millora i
ampliació de les oficines municipals. En aquesta primera fase s'ha
condicionat la segona planta de
l'hotel Centre i els pisos superiors
de la botiga de La Moda que l'A-

juntament de Girona va adquirir fa uns anys amb la voluntat de
reconvertir-la en oficines municipals. De moment, aquest establiment continuarà amb la seva
activitat comercial.
En un futur, l'Ajuntament de
Girona també té la intenció de
continuar la reforma de l'Hotel
Centre, on des de fa temps ja es
troben situats els serveis de recaptació municipal. El trasllat d'aquestes àrees comporta que els seveis de vialitat i medi ambient
també canviïn d'ubicació durant

les properes setmanes i passaran
a la segona planta. Més endavant,
l'Ajuntament reconvertirà l'actual
oficina d'informació municipal,
situada també a la plaça del Vi,
per ubicar-hi el servei de finestreta única que permetrà als ciutadans fer gestions davant les administracions central, autonòmica i local des del mateix edifici.
Totes les noves dependències es
comuniquen per un pas interior
situat a l'actual segona planta de
l'ajuntament de Girona al costat
de l'àrea d'Urbanisme.

L'Ajuntament de
Girona retirarà una
seixantena de cotxes
abandonats al carrer
D GIRONA.- L'Ajuntament de Girona retirarà durant els propers
dies una seixantena de cotxes
abandonats a diferents carrers
de la via pública i es traslladarà
al nou dipòsit municipal situat
al polígon industrial del Mas
Xirgu en uns terrenys de la seva
propietat. L'Ajuntament estrena aquest eqmpament ja que les
actuals instal·lacions situades a
les antigues casernes s'han hagut de desmantellar com a conseqüència de les obres del nou
parc urbà.
L'alcalde de Girona, Joaquim
Nadal, ha indicat que aquest
nou dipòsit tindrà més capacitat i això permetrà accelerar
el procés per retirar els cotxes
abandonats dels carrers i a la
vegada el procediment per la
subhasta i desballestament dels
vehicles. Aquesta operació ha
estat adjudicada a Transports
Municipals del Gironès, l'empresa mitxa que realitza el ser-,
vei del transport urbà i la retirada dels vehicles per part de la
grua municipal.
D'aquesta manera, Nadal
confia que un cotxe que estigui
abandonat a la via pública
podrà ser retirat en el termini
de 48 hores i conduït al dipòsit municipal del Mas Xirgu. Un
cop aquí, s'iniciarà el procediment per subhasta el vehicle i
eliminar-lo definitivament. Fins
ara, l'Ajuntament de Girona havia d'esperar a tenir tres-cents
o quatre-cents cotxes per poder
subhastar-los. Ara, amb el nou
dipòsit i el nou servei, aquesta
operació es farà de forma individual i d'aquesta manera serà
molt més efectiva.
D'altra banda, durant la primera quinzena del mes vinent
està previst que entri en servei
el dipòsit municipal de vehicles
que retira la grua que estarà situat en una antiga nau industrial de l'empresa Batlle, situada al carrer Terri. DdeG
XAVl FÀBREGA

ES RETIREN ELS SEDIMENTS ACUMULATS I LA SORRA

Comencen les obres per
drenar un tram urbà del
riu Onyar de Girona
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vell pugi com a conseqüència de
I GIRONA
les pluges de la tardor. Els treballs
es trobaven centrats ahir a l'altuD Durant aquesta setmana es pro- ra del passeig General Mendoza i
cedirà a drenar un tram urbà del la plataforma de la plaça de Catariu Onyar al seu pas per la ciutat lunya i posteriorment es desde Girona. Aquesta operació, que plaçaran fins al pont de Pedra. En
es porta a terme habitualment du- aquest punt s'hi acumula molta
rant aquesta època de l'any, té com sorra que dificulta el pas de l'aia objectiu retirar els sediments i la gua.
sorra que hi ha acumulada a la IleD'altra banda, durant la setmara del riu.
na passada es va treballar en la reUna màquina excavadora i un paració de les esquerdes detectacamió van iniciar ahir al matí els des a un tram de la sèquia Monar.
treballs que es prolongaran al Uarg Per aquesta raó es va haver de tad'aquesta setmana. Amb aquesta llar el pas de l'aigua i el nivell del
operació es pretén netejar el riu i riu Onyar, a l'altura de la Rambla
preparar-lo perquè pugui rebre i el pont de Pedra, va baixar conmés cabal d'aigua en cas que el ni- siderablement.
DdeG
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Prevenció. La neteja es fa en previsió de les pluges que puguin caure durant la tardor.
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