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Girona
L'EQUIP DE GOVERN TÉ EMPARAULADA LA COMPRA DE L'EDIFICI PER 15 MILIONS DE PESSETES

Salt vol traslladar la policia a Tescola
Guimerà per ampliar rAjuntament
CiU-ERC espera que els propietaris del col·legi signin la venda en els propers dies
JORDi ROURA
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D La Policia Local de Salt es traslladarà a l'antic edifici de l'escola
Guimerà per permetre l'ampliació
de les dependències de l'Ajuntament. L'equip de govern de CiUERC té molt avançades les negociacions amb els propietaris de la
finca, amb els quals.ha arribat a un
acord verbal per adquirir-la al preu
de 15 milions de pessetes. Ara l'Ajuntament espera que en els pròxims dies els amos de l'edificiratifiquin l'acord i el signin, per d'aquesta manera accelerar el procés
de reforma que culminarà amb el
trasllat de la Policia Municipal.
Des de fa alguns mesos l'edifici
de la Casa de la Vila s'ha quedat
petit per les necessitats de Salt.'L'equip de govern s'ha plantejat diverses opcions per ampliar les dependències municipals i finalment
ha decidit traslladar la policia i permetre que l'Ajuntament creixi
aprofitant el mateix edifici. La
compra de l'escola Guimerà, tancada des de fa mesos, es finançarà
amb uns diners inclosos als pressupostos d'aquest any, i la seva reforma es farà amb una aportació
de quatre milions de pessetes sortits del romanent de la tresoreria
en tancar l'exercici passat.
Hi haurà finestra única

Els primers moviments que es
faran a l'Ajuntament de Salt si finalment es concreta el trasllat de
la policia seran provocats per la
creació de la finestra única, que
pretén concentrar en un únic punt
totes les gestions que els veïns de
la vila han de realitzar. Així del romanent de l'any passat es destinaran 3.300.000 pessetes a la compra de material d'oficina, i a més

AJUNTAMENT DE
VALL-LLOBREGA
Edicte
Aprovat pel Ple de l'Ajuntament, reunit en sessió de 14
de desembre de 1999, l'Estudi de Detall del Pla Parcial
de l'Eixample, promogut per
l'Ajuntament, s'exposa al públic per termini de 20 dies,
a l'efecte de possibles al·legacions.
Vall-llobrega, a 27 de març
del 2000.- L'Alcalde: Signat:Joan Surroca i Vila.
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D'escola a seu de la policia. L'Ajuntament estudia el trasllat dels agents al carrer Àngel Guimerà.

25 miliohs d'inversió
• Quan es va tancar l'exercici
passat van quedar a la caixa de
l'Ajuntament 25.778.146 pessetes, de les quals 4.000.000 milions es destinaran a les reformes de l'escola Guimerà pel
trasllat de la policia local. La
resta de diners es dedicaran a
estudis i treballs tècnics,
(1.000.000 milió), a la redacció
de l'Agenda 21 (3.100.000) o a
les obres complementàries del
carrer Major (2.000.000).

Els partits de l'oposició han
criticat l'equip de govern perquè segons ells, a diferència del
que va passar en el debat de
pressupostos, no els han consultat a l'hora de. decidir les inversions. Per això, en el ple de
dilluns, l'equip de govern només va poder tirar endavant la
seva proposta gràcies a l'abstenció del PR PSC, EUiA, ICV-IPS i Grup Mixt van votar-hi
en contra.
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Junta G e n e r a l Ordinària y Extraordinària

J u n t a G e n e r a l Ordinària y Extraordinària

Se convoca a los senores accionístas a la Junta General Ordinària y Extraordinària, que se celebrarà en Olot (Girona), Carretera de la Canya, s/n, el próximo 12 de Mayo de 2000, a las
11.30horas, en primera convocatòria,y en su caso, en segunda
convocatòria, al dia síguiente, a la mísma hora y en el mísmo
lugar, con el objeto de tratar el siguiente Orden del día:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas
Anuales (Balance, Cuenta de Pérdídas y Ganancias y Memòria), y el Informe de Gestíón, todo ello referído al ejercicio de
1999.
Segundo.- Propuesta y aplicación del resultado obtenido del
ejercio de 1999. .
Tercero. - Aprobación de la gestióii social.
Cuarto.- Cese y nombramiento del Órgano de Admínistración.
Quinto.- Ratificación de los acuerdos adoptados en las Juntas Generales Extraordinària de la sociedad celebradas los
días 3 de febrero de 1997,15 de mayo de 1997,2 de febrero de
1998y2denovlembrede1999.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionístas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuïta, los documentos que seran sometidos a la aprobación
de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas.
En Olot 7 de Abril de 2000
ElPresidente del Consejo de Admínistración
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• Només el PP va donar suport a la proposta de l'equip
de govern per modificar l'ordenança que regula els preus
de les zones blaves de Salt.
CiU-ERC van presentar una
proposta per. la qual la primera mitja hora costarà cinc
pessetes, l'hora 100 i els 90
minuts, 150. IC-V-IPS, EUiA
i Grup Mixt van votar-hi en
contra al·legant que no estan
d'acord amb la filosofia dels
aparcaments de pagament.
El PSC es va abstenir.
En un altre punt, es va
acordar amb els vots de CiU,
ERC, Mkt i PP la cessió de
l'ús de la grua municipal, per
50.000 pessetes mensuals, a
l'empresa Giropark. També
se li va donar permís per instal·lar nous terminals al carrer Major, entre Francesc
Macià i el passeig Marquès de
Camps, en la creació de 74
noves places d'aparcament en
zona blava quefigurenen^l
contracte subscrit l'anterior
mandat per l'Ajuntament i la
concessionària.
El ple, d'altra banda, va
aprovar parcialment amb els
vots de CiU, ERC, PP, EUiA
i IC-V-IPS el Pla especial d'equipaments comunitaris al
sector Torre Mirona, on s'ha
de construir el futur local polivalent. El portaveu socialista, Xavier Corominas, va demanar que aquest punt de
l'ordre del dia quedés sobre
la taula perquè les al·legacions
que el seu partit havia formulat i van ser acceptades
parcialment no s'havien reflectit als plànols. Un particular també va presentar
al·legacions en entendre que
el local polivalent podria provocar molèsties al seu domicili.

Se convoca a los senores accionístas a ia Junta General
Ordinària y Extraordinària, que se celebraré en Olot {Girona), Carretera de la Canya, s/n, el próximo 12 de Mayo de
2000, a las 10 horas, en primera convocatòria, y en su caso,
en segunda convocatòria, al día síguiente, a la mísma hora
y en el mísmo lugar, con el objeto de tratar el síguiente Orden del día:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuaíes IBalance, Cuenta de Pérdídas y Ganancias y
IVIemorial, y el informe de Gestíón, todo ello referído al ejercicio de 1999.
Segundo.- Propuesta y aplicación del resultado obtenido
del ejercio de 1999.
Tercero. - Aprobación de la gestíón social.
Cuarto.- Cese y nombramiento del Órgano de Admínistración.
Quinto.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinària de la sociedad celebrada el día 2
demarzode1995.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los
accionístas a obtener de la sociedad, de forma inmediata
y gratuíta, los documentos que serén sometidos a la aprobación de la Junta.
En Olot, 7 de Abril de 2000
El Presidente del Consejo de Admistracm
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a l'hora de buscar emplaçament
dins l'Ajuntament es podria modificar algun dels actuals departaments. La creació de la finestra única ja va ser avançada per Diari de
Girona fa alguns mesos, i es començarà a posar en pràctica després de l'estiu.
L'equip de govern vol aconseguir, d'aquesta manera, que els
veïns de Salt hagin de donar voltes per tot l'edifici de l'Ajuntament
a l'hora de fer gestions. L'objectiu és que la finestra serveixi per
tramitar permisos d'obres, fer consultes, pagar impostos i multes i
demanar informació relacionada
amb l'Ajuntament.

Només el PP
dóna suport a
la zona blava
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DISCOTECA - RESTAURANT

Els dies 21 i 22 d'abril
obrim a partir de les 12 de la nit
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