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Girona
L'AJUNTAMENT I L'EMPRESA CONCESSIONÀRIA PACTEN AMPLIAR EL PAGAMENT REGULAT AL CARRER FRANCESC MACIÀ

Salt elimina l'oferta del duro a la zona
blava per les pèrdues que provocava
El conveni amb Giropark s'ampliarà tres anys més i el preu de la mitja hora es triplicarà
JORDI ROURA

• L'oferta del duro per a la primera mitja hora que des de fa alguns mesos era vigent a les zones
blaves de Salt té els dies comptats.
Les pèrdues «milionàries» que ha
provocat la decisió de l'Ajuntament
a l'empresa adjudicatària dels parquímetres han provocat que Giropark donés un ultimàtum a
l'equip de govern, que finalment
s'ha decidit per modificar els termes del conveni entre les dues
parts. Ahir al vespre CiU-ERC va
presentar la seva nova proposta als
partits de l'oposició amb la intenció que es pugui aprovar la setmana vinent en un ple extraordinari.
Per compensar les pèrdues,
l'Ajuntament de Salt està disposat
a ampliar l'acord d'explotació als
concessionaris durant tres anys
més. En les converses també s'ha
plantejat la possibilitat de crear noves zones blaves al centre del municipi i, més concretament, al carrer Francesc Macià. Aquesta via
només és de pagament en el tram
comprès entre Major i Àngel Guimerà però la idea és que s'acabi
transformant del tot en una àrea
de pàrquing regulat.
El gerent de Giropark, Alfons
Moreno, va admetre ahir que
l'aplicació de la tarifa del duro per
a la primera mitja hora «ens ha

provocat pèrdues milionàries»
però va negar que haguessin amenaçat a l'Ajuntament de dur-lo als
tribunals si no s'arribava a una solució. La proposta que han acordat Ajuntament i concessionària
triplica el preu de la primera mitja hora i el situa als 0,10 cèntims

d'euro (unes setze pessetes). També revisa la resta de tarifes, totes
a l'alça.
Actualment a Salt hi ha zones
blaves als carrers Major, Àngel Guimefà, Francesc Macià, passeig
Marquès de Camps i en alguns
trams del passeig dels Països Ca-

L'AMBIBÚS DE LA GENERALITAT OBRE LA CAMPANYA DE LA RECOLLIDA ORGÀNICA

talans pròxims al mercat municipal. L'oferta del duro formava part
d'una promesa electoral de CiU
d'eliminar les zones blaves. En veure que els era impossible rescatar
la concessió, van obtar per rebaixar les tarifes fins a una quantitat
mòdica.

Les negatives
de l'oposició
• La majoria de grups a
l'oposició de l'Ajuntament de
Salt s'han mostrat contraris
a la implantació de zones blaves al municipi. Al seu moment la proposta del duro
que va tirar endavant l'equip
de govern de CiU-ERC va topar amb la negativa d'EUiA,
IC-V-IPS i grup Mixt, perquè consideren que aquest tipus de mesures no són cap
solució.
Per aprovar aquest nou
canvi en el conveni caldrà que
algun grup de l'oposició doni
suport a l'equip de govern.
Les zones blaves es van desenvolupar en l'anterior mandat socialista de Xavier Corominas i sempre han estat
un tema polèmic al municipi. De fet en zones com ara
el carrer Major estan infrautilitzades i és habitual veure
amplis espais lliures en hores
punta del matí o la tarda.
CiU-ERC van iniciar converses amb Giropark per recuperar la concessió i eliminar les zones blaves, però
aquesta operació demanava
un esforç econòmic massa
gran per un ajuntament com
el de Salt. Les pèrdues ocasionades per la tarifa deí duro
provocaran que la ciutat tingui zones d'aparcament regulat tres anys més dels previstos gràcies a l'ampliació
del conveni. A Salt l'horari
dels parquímetres és de dos
quarts de deu del matí a dos
quarts de dues de la tarda i
de quatre a vuit del vespre
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El centre de Salt acull una exposició f}.
sobre el reciclatge dels
I SALT

D El Departament de Medi Ambient de la Generalitat i l'Ajuntament van obrir ahir al matí una
exposició sobre el reciclatge de residus que s'ha instal·lat al centre
de Salt, a la plaça Lluís Companys.
La mostra es pot visitar dins l'Am-

Automatització

bibús, un espectacular vehicle que
disposa de diversos plafons i gràfics al seu interior.
L'arribada d'aquesta exposició
itinerant a Salt s'inclou en l'inici
d'una campanya per promoure la
recollida orgànica de residus que
serà una realitat al municipi a partir de l'any que ve. La mostra està
oberta a tots els ciutadans de les

de tot tipus de portes

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

Visiti'ns seme compromís,

Ambibús. L'exposició s'ha instal·lat clavant l'Ajuntament de !

PmttíM, deeoMció
i hekaUtitotió
MES NOVES, n PALAFRUGELL

RESIDÈNCIA 3a 1DÀT
Hotel LA FENICE (TÀMARIU)
Hab. itidív. o dobles, bany, terrassa, cakf,
ascensor, TV, control rnèdk, cuina i ambient familiar, saló, rest, porxo, jardí.
Pins t mar, a 150 ra. de la platja.

deu del matí a les vuit del vespre,
festius inclosos, fms al pròxim dia
11 de novembre.
La recollida dels residus orgànics es va implantar a Girona fa un
any i ara també s'aplicarà a Salt.
L'Ajuntament té previst impulsarla a tot el municipi i no només en
barris determinats, tal i com es fa
a la població veïna.
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Pressupostos sense compromís
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PASTISSERIA - BOMBONERIA

XUIXOS, PANELLETS
ï PASTISSOS
Calderers, 13 Tel. 972 20 24 34

PífiXlMA INAUGURACIÓ. S'ACCÏFHM «SSRVES

Sèquia, 24 Tel. 972 2) 10 22
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Rutlla, 151 Tel. 972 21 13 91
17004 GIRONA
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