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Girona
L'AJUNTAMENT CONSIDERA LA XIFRA «ALARMANT» I ES PLANTEJA RECUPERAR LA CONCESSIÓ DELS PARQUÍMETRES

El 72% de les multes imposades a
Salt el 1999 van ser en zona blava
El conveni entre el Consistori i l'empresa Giropark s'esgota l'any 2003
EDDY KELELE
JORDI ROURA

D El 72% de les multes que es van
imposar l'any passat a Salt eren per
infraccions (superar el límit horari permès o no haver pagat el
tiquet corresponent) en zona blava. De les 18.777 denúncies que es
van tramitar el 1999, 13.547 corresponen a les efectuades pels vigilants de les zones d'aparcament
regulat amb parquímetre, una xifra que des de l'Ajuntament ha estat considerada com a «alarmant».
Les dades s'han extret de la memòria que el consistori està redactant
sobre les actuacions de la Policia
Local i les multes que es van tramitar durant l'any passat.
• De les xifres es desprèn que bèn
pocs conductors utilitzen correctament les zones blaves, ja que el
nombre de denúncies, per un municipi com Salt, és molt elevat. A
més, el fet que un 72% de les multes de l'any correspongui als parquímétres,.resulta un element més
per comprovar la manca d'implantació de la zona blava, que
afecta part dels carrers Major, Àn. gel Guimerà i Francesc Macià.

Zones blaves. L'Ajuntament de Salt s'ha mostrat «alarmat» per l'alt nombre de denúncies.

Pagar per aparcar àl segon tram del carrer Major

' Rescat de la concessió

L'equip de govern de CiU i ERC
a l'Ajuntament ha plantejat a l'empresa que explota els parquímetres, Giropark, la possibilitat de recuperar aquesta concessió. Les zones blaves van establir-se a Salt
l'any 1998 coincidint amb l'inici
de la reforma del carrer Major i
la seva conversió a sentit únic, i
malgrat que al principi eren gratuïtes i es regulaven mitjançant uns
rellotges de cartró col·locats als parabrises, poc temps després van
començar a ser de pagament.
La regidora d'Hisenda de l'Ajuntament, Carme Vidal, va explicar ahir que l'equip de govern
ha demanat preu a Giropark per
recuperar la concessió. A més, en
una reunió que es va produir la setmana passada,.també es va proposar a l'empresa la possibilitat de
que la primera hora d'aparcament
: sigui gratuïta, urí dels compromisos que CiU va adquirir en la

• El conveni signat per l'Ajuntament de Salt i Giropark l'any
1998 contempla que l'empresa
té dret d'explotar amb parquímetres els aparcaments del segon tram del carrier Major, que
es va acabar de renovar la tardor'passada. Fins ara la zona
blava s'allarga des de l'entrada
• a Salt per aquesta via ifinsa l'altura del carrer Doctor Ferran,
a l'antiga Bolera.
Segons l'Ajuntament de Salt,
Giropark té previst instal·lar

parquímetres en la zona de carrer
Major renovada i que ara per ara
té aparcaments gratuïts, és a dir,
des de Doctor Ferran fins al passeig Marquès de Camps. «Està
inclòs al conveni i per tant estan
en el seu dret», va admetre ahir la
regidora Carme Vidal.
Giropark encara no ha anunciat
quan pensaportar à terme aquesta mesura, que des de l'Ajuntament
es vol mirar de relativitzar aconseguint fraccions gratuïtes o recuperant, si es poden pagar els cos-

tos, la concessió.
Les zones blaves de Salt han
generat polèmica des de la seva
creació, i malgrat que l'empresa que les gestiona ha considerat en diverses ocasions que el
seu funcionament és bo, el cert
és que la mitjana d'ocupació no
supera el 40%.
L'anterior equip de govern va
justificar-les al·legant que. davant les dificultats d'aparcament
serien una bona manera per
donar fluïdesa.

campanya electoral de les eleccions
municipals. «S'han mostrat receptius però encara s'ho han d'estudiar», va indicar Vidal. Segons
sembla Giropark considera que
una hora de franc és excessiva i
va contraatacar oferint la possibilitat que el termini gratuït fos de

mitja hora, la qual cosa possibilitaria que els ciutadans poguessin
deixar els vehicles a les zones blaves per fer petits encàrrecs sense
haver de pagar ni patir les conseqüències de no fer-ho. Giropark té
la concessió per explotar els parquímetres de Salt fins a l'any 2003.

L'àrea d'aparcaments de pagament afecta les principals zones
comercials de Salt, i en aquest sentit els empresaris sempre han rebutjat la implantació de les zones
blaves.
Els botiguers del carrer Major,
per exemple, han estudiat fórmu-
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• Les dades facilitades per
l'Ajuntament de Salt assenyalen que la grua va intervenir un total de 1.624 vegades,
dues de les quals va ser per
enretirar vehicles a les zones
blaves. Les infraccions principals que van obligar a intervenir el servei van ser els
aparcaments davant de garatjos amb gual permanent
o els estacionaments sobre la
vorera, segons el regidor de
Via Pública i Seguretat Ciutadana, Joan Canals.
Un altre aspecte sovint denunciat i que va obligar a la
presència de la grua van ser
les dobles fileres, sobretot al
sector centre. En aquest sentit Canals es va mostrar comprensiu amb les queixes de
diversos veïns de la zona que
encara reclamen una major
presència de la Policia Local
per evitar les infi-accions dels
conductors incívics. «He donat ordres a la policia perquè
actuïn a consciència en
aquest sector i no permetin
que cada dia es repeteixi la
mateixa situació», va destacar Joan Canals.
Durant l'any passat la Po-,
licia Local va efectuar una
campanya per evitar les infraccions comeses per motoristes, i per això va comprobar els nivells de sonoritat i
de fums de diverses motos.
També es van vigilar que es
tinguessin els permisos en re. gla i l'assegurança.
L'Ajuntament de Salt espera la presentació d'aquí a
un parell de mesos de l'estudi sobre la vialitat del mu- •
niçipi que.està redactant el
RACC. «Amb ell ens serà
molt més fàcil prendre decisions per inillorar la circulació», va assegurar Joan
Canals, que considera que el
poble viu ara una època
d'impàsfinsque es tingui una
visió global de la situació.
les per regalar als seus clients períodes d'aparcamenf gratuït per'
compensar els problemes que segons ells tenen a causa dels parquímetres. A més els comerciants'
consideren que han perdut
clients des que el carrer Major és
de sentit únic, de Girona a Salt.
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Juzgado l'Instància 3 La Bisbal d'Entporilà Mesures, 17
La Bisbal d'Empordà

La grua intervé
1.624 vegades

C/ Emili Grahit, 13, entl. -17002 GIRONA
(Dimarts i.dijous, de 17.30 a 20.00 h)

EDICTD
D. Maria Jesús Macias Blanco: Secretaria del Juzgado de Primera Instància e Instrucción núm. 3 de la BisbaL
Hace saben Que ante este Juzgado se sigue expediente de dominio a instància de Agustí Recasens Anglada y Catalina Riembau
Rue, sobre reanudación del trato sucesivo de la siguiente finca:
Hnca n. 32SS, obrante en el folio 133 del tomo 1.689, del libro 71 de
Pals. .
Por providencia de fecha U-OI-OO, se ha admitido a tràmite el ex-,
pediente, habiéndose acordado citar a Louis Trinchant junto con
sus càusahabientes, para el caso que hubiere fallecido, a D'. Fernanda Garcia Aleson y a los posibles interesados o a sus ignorados herederos y a quienes pueda perjudicar la inscrípción solicitada, afinde que dentro de los diez días siguientes a la citacióo
puedancompareceranteeIJuzgadoparaalegarloqueasu derecbo convenga.
ii Bisbal, H de enero de 2000
La Secretaria

Aprovació inicial. Infonnació pública.
L'Ajuntament per acord de 9-11-99 acordà per majoria absoluta aprovar inicialment les modificacions dels
estatuts, bases d'actuació de la Junta de Compensació de Mas Llunes proposades per l'assemblea General d'aquesta de 9-10-99.
L'acord, l'expedient, els estatuts i bases d'actuació les
modificacions, s'exposen a informació pública a les
f oficines municipals, durant un terminí de vint dies hàbils a comptar des del següent a la data de publicació d'aquest anunci i de la darrera de les publicacions en el BOP i DOG, a l'efecte d'examen í presentació d'al·legacions í reclamacions.
Bescanó, 25 de gener de 2000
Xavier Soy i Soler, Alcalde

