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Girona Salt Sarrià
UNA SENTÈNCIA ANUL·LA UNA CLÀUSULA D'UN CONCURS QUE TREIA PUNTS A LES SOCIETATS D'ALTRES LLOCS

TIENDAS AURGI

El TSJC obliga Girona a no excloure
les empreses de fora de Catalunya
El PP defensava que contravenia les normes europees i havia reclamat que es retirés
DAVID CÉSPEDES

J. BADENES
GIRONA

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha obligat l'Ajuntament de Girona a no excloure
les empreses de fora de Catalunya en els concursos públics. El jutjat considera que no s'ajusta a dret
que tinguin més punts les societats que treballen ja que es perjudica les possibilitats de les que procedeixen d'altres llocs.
El Partit Popular havia denunciat aquesta claúsula en el concurs
d'adjudicació de les zones blaves
d'aparcament del centre de Girona. El regidor popular Francesc
Xavier Domínguez havia denunciat que era una «discriminació flagrant d'un provincianisme ranci» i que «contravenia les normes
europees». En aquest sentit, Domínguez va ratificar ahir que «la
sentència del Tribunal Superior
demostra que es descriminava les
empreses que tenien experiència a
París o Madrid».
L'adjudicació de les zones blaves es va convertir en polèmica perquè l'equip de govern afirmava que
el Partit Popular discriminava els
discapacitats. Fins aquell moment,
la gestió era portada per l'associació de discapacitats de Girona,
Mifas, i el regidor popular va assenyalar que «en cap moment es
va criticar que fos Mifas qui ho
portés, si no que es cometia una
injustícia amb la resta d'empreses». Per a Domínguez, «es tractava d'un provincianisme ranci en
un moment en què estem pendents
d'Europa». Per aquest motiu, el PP
defensava que «hi hagués un concurs clar i que s'hi pogués presentar qualsevol empresa».
De fet, el Partit Popular es va
desvincular del cas i va ser la delegació del Govern central a Catalunya qui va portar el cas als tribunals.
No afecta la concessió

La sentència del passat desembre anul·la l'acord de la Comissió
de govern de l'Ajuntament de Girona del 23 de juliol de 1998 en
què desestimava les al·legacions

Les condicions. El tribunal diu que l'experiència a Catalunya no és un factor puntuable per concedir la zona blava.

L'exregidor Salellas demanda l'Ajuntament
L'exregidor del PSC i advocat Sebastià Salellas ha presentat una demanda davant el jutjat contenciós administratiu per
un decret en què es desestimava un recurs pel recàrrec de
constrenyiment del rebut de
l'Impost d'Activitats Econòmiques del 2002. L'Ajuntament
s'haurà de presentar als jutjats
després que s'hagi admès a tràmit.
No és el primer cas en què
l'antic representant socialista es

querella contra el mateix consistori, ja que l'any 2001 va guanyar
dos casos als tribunals per multes
imposades en la zona blava.
En aquelles demandes, l'advocat va aconseguir que anul·lessin
les denúncies que li van posar els
vigilants de seguretat de la zona
blava. La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 2
de Girona impedia als vigilants
d’estacionament multar les infraccions comeses a les zones blaves de la ciutat. Aquesta va ser la

resposta a dos recursos interposats per Salellas per dues sancions de 5.000 pessetes que
l’Ajuntament li havia imposat
per haver superat el temps pel
qual havia pagat.
En aquestes sentències, la jutgessa va determinar que l'Ajuntament no podia presentar
cap recurs. A més, va criticar la
forma «sui generis» que utilitzava el consistori per incorporar l'expedient sancionador a la
proposta de denúncia.

presentades perquè considerava
discriminatòria aquesta clàusula.
Encara que s'ha obligat l'Ajuntament a eliminar aquesta clàusula
del concurs, l'adjudicació no resultarà afectada.
Segons va indicar el regidor del
PP, Francesc Xavier Domínguez,

«l'única empresa que va optar al
concurs va ser Mifas, que finalment va resultar l'adjudicatària, de
manera que no s'hauria de revocar l'acord».
Domínguez, però, va recordar a
l'Ajuntament que s'abstingui de
posar clàusules d'aquest tipus que

menyspreen el dret de tots els ciutadans. El representant municipal
va recordar a l'alcaldessa de Girona que «no perdi temps amb
apel·lacions, perquè és un dret fonamental i la sentència del Tribunal Superior de Justícia serà ratificada».

■

GICOR
Associació Gironina de Prevenció i Ajuda a les Malalties del Cor

Distingit soci/a:
Em plau comunicar-li que, per acord de la Junta Directiva, i en compliment de l'article 11 dels Estatuts de la
nostra Associació, es va prendre l'acord de convocar
tots els socis de la mateixa a
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
que tindrà lloc dintre els actes del DIA DEL SOCI, que es
celebrarà al Restaurant CAN MIQUEL DE CASTELLÓ
D'EMPÚRIES, el proper dia 25 de gener a les 13.30 hores en primera convocatòria o a les 14 hores, en segona convocatòria, amb el següent
ORDRE DEL DIA
1.- Lectura i, si s'escau, aprovació de l'Acta de l'Assemblea anterior.
2.- Memòria de les Activitats realitzades des de l'última Assemblea.
3.- Balanç d'ingressos i despeses de l'exercici anterior,
per aprovació de l'estat de comptes.
4-. Renovació i aprovació de la Junta Directiva.
5.- Precs i preguntes.
Girona, 10 de gener de 2003
El President, Dr. Rafel Masià Martorell
El Secretari, Josep Boix Pagès
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«L'antologia
del disbarat»
■ La portaveu de CiU a Girona, Zoila Riera, va qualificar de «digna de l'antologia
del disbarat» la resposta de
Pagans sobre la nul·litat de la
llicència d'activitats de Tiendas Aurgi de l'estació de trens
de Girona. L'alcaldessa de Girona, Anna Pagans, havia assenyalat que «quan es va concedir, l'Ajuntament pensava
que actuava correctament».
Per a Riera, «no és possible
que la màxima autoritat municipal doni aquesta explicació». La regidora nacionalista va indicar que «no cal que
pensin tant a l'hora de donar
una llicència i el que han de
fer és mirar el Pla general».
Un tribunal ha anul·lat la
llicència atorgada a Tiendas
Aurgi perquè està ubicat en
una zona qualificada en el Pla
general com a «zona d'equipaments lliures destinada a
aparcaments». Zoila Riera
considera que «l'alcaldessa
busqui raons on vulgui, però
no es pot dir que es tractava
d'una actuació correcta quan
la decisió està presa contra el
mateix Pla general».
Per CiU, és preocupant que
digui que era «correcta quan
tenien una Pla general aprovat pel mateix equip de govern». La portaveu de CiU va
explicar que «és una infracció tan greu que encara que
presentin recurs té moltes
probabilitats que el Tribunal Superior de Justícia confirmi la sentència en els mateixos termes». Per aquest
motiu, Riera va assenyalar
que «el que haurien de fer és
preveure les conseqüències
que tindrà aquesta sentència».
El grup municipal de CiU
ja va preguntar al ple «com
preveia afrontar l'equip de
govern una probable reclamació de responsabilitat patrimonial per part de Renfe
i Tiendas Aurgi». A més, va
denunciar que aquest espai
continua qualificat com a
zona lliure destinada a aparcaments en l'actual Pla general i «per tant, aquesta botiga no serà legalitzable».

NUVIS
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