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DIVENDRES, 15 DE J U N Y DE 2 0 0 1

Girona
EL CAP DE LA POLICIA LOCAL PROPOSA AQUEST SISTEMA PERQUÈ ELS VIGILANTS DEMOSTRIN LES INFRACCIONS

ria fer fotos per
legalitzar les multes en zona blava
•
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L'equip de govern assegura que la sentència només qüestiona el procediment sancionador
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D L'Ajuntament de Girona podria
utilitzar fotografies per legalitzar
les multes que els vigilants de les
zones blaves tramiten. El cap de
la Policia Local, Josep Palouzié,.
es va mostrar ahir molt crític amb
la sentència dé la jutgessa Isabel
Hernàndez Pascual, per donar la
raó al lletrat Sebastià Salellas en un
contenciós contra l'Ají^tament
per dues sancions de S.OOOpessetes imposades en una àrea d'aparcament regulat. Palouzié va dir que
la normativa de l'Ajuntament s'a-,
dapta. «fil per randa» a resolucions
del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya en casos similars, que
ha admès que seguint determinats
passos és possible inultar a les zones blaves.
El responsable de la policia va
mostrar-se «sorprès» pér la decisió d'Hernàndez «de despenjarse de la línia que s'ha inarcat en
d'altrés casos». Josep Palouzié no
creu que la solució sigui que els
policies municipals s'encarreguin
de posar les sancions (la sentència
discuteix que els vigilants no tenen prou capacitat per fer-ho), i
va proposar a títol personal que es
facin servir fotografies per demostrar l'existència de la infracció.
• .
El cap de la policia va recordar
que la jutgessa no qüestiona la legalitat de les zones blaves, sinó que
criticà el procediment sancionador que s'utilitza. La sentència assenyala que el vigilant iio té presumpció de veracitat i, per aquest
motiu, el policia considera que
aportant una prova gràfica s'acabaria el problema. Després les dues
parts haurien de comparèixer davant l'instructor i aquest, en vistes
a les proves, decidir qui té raó, si
el denunciat o el denunciant.
Palouzié considera que l'Ajuntament s'hauria de queixar davant
del Consell General del Poder Judicial «perquè aquesta jutgessa s'ha
saltat olímpicament tota la jurisprudència que existia als tribunals». La sentència no admet recurs a instàncies superiors per la
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LA REACCIÓ DE LA COMPANYIA QUE GESTIONA ELS PARQUÍMETRES-

Els vigilants mantindran les seves funcions
• El responsable de Giròpark,
l'empresa que gestiona el.servei
de zones blaves a laxiutat, va declarar ahir que els vigüants man-tindran la seva activitat de la rhateixa manera què hò han fet fins
ara. «Ningú no ens ha comunicat oficialment cap canyi i els as-.
sumptes legals no depenen de
nosaltres, sinó de l'Ajuntament», _
va precisar Alfons Moreno.
' El gerent va afegir que la seva •
poca quantia de la denúncia i per
això el cap de la policia entén que
caldria elevar una protesta.
Pèl responsable de la policia,
però, no s'ha d'entrar en cap guerra i va assenyalar que des de l'Ajuntament caldrà estudiar amb
profunditat la situació. Amb tot va
admetre que en els propers dies

companyia.desenvolupales funcions «que-venien exposades en
el plee de condicions» quan van,
aconseguir el.contracte. «Hi ha
hagut altres recursos'anteriors,
per infraccions d'estacionament
-va comehtar-.però cap ha acabat d'aquest ifianèra».
Moreno va revelar que en el
moment en què van assumir les
tasques associades a les zones bla-:
vesja coneixien els antecedents
pot augmentar el nombre de ciutadans que presenti recurs a les
multes en zona blava.
D'altra banda Josep Palouzié va
apuntar que les modificacions que
s'introduiran ala,llei de Seguretat Vial podrien incloure'n una que
doni p'resumpció de veracitat als
vigüants de les zones blaves, amb

d'altres ciutats-Santander, Bar-.
. celóna. València- on s'havien dictat resolucions judicials com là
motivadapel recurs de Sebastià•
Salellas. ' " •
«Els vigüants es limiten-a executar una funció d'intermèdia:
ris, ja que denuncien les infrac-,
cions i les multes les instrueix la"
policia», va indicar. «Per això,
la recent sentència no ens afecta
.directament», va concloure.
la qual cosa existiria una normativa que permetria al col·lectiu seguir endavant amb les sancions.
L'adjimta a l'alcaldia i tinent d'alcalde de Via Pública i Seguretat
Ciutadana, Anna Pagans, va estar
analitzant ahir amb membres de
l'Ajuntament la situació generada per aquesta sentència.

Nadal admet que
és un «erron» que per
segon any no hi hagi
concurs de catifes
n GIRONA.- L'alcalde de Girona,
Joaquim Nadal, va admetre dimecres a la nit que «potser ha
estat un error» el no negociar
amb els Amics.dels-Gegants per
tornar a organitzar ei concurs
de catifes de Corpus. Nadal, en
declaracions al programa de
Canal 1 de Televisió deGirona,
L'alcalde, fil directe, va considerar que les diferències entre
Ajuntament i entitat són fruit
d'un «malentès» i va dir que per
a l'any vinent s'ha de recuperar
aquesta celebració.
Ahir, per segon any consecutiu, els carrers del barri vell
es van quedar sense catifes de
flors per al dijous de Corpus.
Nadal va explicar que el dia de
l'homenatge a Xavier Cugat
«s'havia acabat un cicle dels
Amics dels Gegants», que van
retornar a la ciutat alguns dels
elements què tenien al seu càrrec. Segons l'alcalde «l'Ajuntament els reconeix el dret a organitzar el concurs de catifes i
l'esforç que han fet per recuperar aquesta tradició».
- Els Amics dels Gegants van
renunciar l'any passat a la celebració per les diferències amb
l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Girona. DdeG

Traslladen al
psiquiàtric de Salt un
captaire que vivia a
la plaça Sant Agustí
• GIRONA.-' L'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de GirO;
na ha trasUadat à l'Hospital Psiquiàtric de Salt un captaire que
durant una setmana havia passat la nit en un banc de la plaça
de Sant Agustí. Els veïns han
demanat a l'Ajuntament que
desinfecti el banc on dormia,
perquè l'horrie es feia les seves '
necessitatsfisiològiquesa sobre
i pateix diverses malalties.
Serveis Socials va ingressar
l'individu al centre La Sopa,
però des d'allà el van acabar
traslladant al psiquiàtric. L'Ajuntament busca familiars de
l'home per seguir él seu tractament i tenir cura de les malalties que pateix. DdeG
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Automatització de tot tipus de portes
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GRANS OFERTES PER OBERTURA!

Tallers: Camí de.Vilablareix-Mohtfullà - Tel. 972 44 03 07 - 972 44 02 76, de Bescanó
Correspondència: Apartat de correus núm. 100 - SALT (Girona)

M A N S O SUÉ4ER, S . L .
Convoca a los socios de esta Sociedad a la Junta General
Ordinàriaouetendra lugar en primeraconvocatoriaen Maçanet de Cabrenys, Mas Sunyer, el dia 30 de junio de 2001 a
las 11 lioras, y en segunda convocatòria a ias 12 tioras
del mismo dia y lugar. con arreglo al siguiente.
OntaniBlBía
1.- Aprobaciún de ias cuentas anuales de la Sociedad.
2." Ruegos y preguntes.
3.- Lectura y aprotiaciíin. en su caso, dei acta de la Junta.
IWaçanetde Cabrenys, 13 de junio de 2001
Los Administraclores
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FINCAS l^i^TORELL,
Èn Junta Universal de Socis celebrada el
dia 30 de Maig 'de 2001, s'ha acordat el canvi de domicili social, què serà a partir de
la data esmentada el del carrer del Parat
número 7 local 1a planta. Signat: Joan Serra Avellaneda (Administrador)
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Fabricant: R E I N E , S . A .
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SARRIÀ DE TER (GIRONA)
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-TELEFONI'NS S E N S E X O M P R O M Í S

•Etectros integrables
•Plànols en 3D
•Estils i models que
C U I N S s'adapten a tes necessitats
del client.
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