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ICV retira la moció del registre de parelles
de fet de Girona per consensuar-la
J Girona. El grup municipal d’ICV va acabar retirant
de l’ordre del dia la moció que havia presentat
per demanar la creació d’un registre de parelles
de fet, ja que actualment no n’hi ha. El portaveu
del partit, Joan Olòriz, va explicar que mitja hora
abans del ple l’equip de govern socialista li havia
ofert consensuar la proposta per aprovar-la amb
vista el proper ple, cosa que ell va acceptar. El
PSC havia anunciat prèviament la seva negativa
a aprovar la proposta d’ICV. D’altra banda, no
es va aprovar l’altra moció del grup, que demanava
que s’augmenti a més del 0,7% l’aportació municipal a solidaritat, el respecte per a les zones
no urbanitzades i que es permeti exercir el dret
a vot a les municipals als immigrants. La votació
dels tres punts es va fer per separat, però cap
es va acabar aprovant perquè, la majoria de grups,
van considerar massa generalista la proposta. / D.B.

Reformar el carrer Caldes de Montbui
de Girona costa 686.493,33 euros
J Girona. El ple de l’Ajuntament de Girona va acordar per unanimitat adjudicar la reforma del tram
del carrer Caldes de Montbui comprès entre Migdia
i la carretera de Barcelona per 686.493,33 euros
a l’empresa Xavier Alsina SA. El projecte, que
tindrà una durada de sis mesos, preveu eixamplar
les voreres, plantar arbres, renovar serveis i eliminar una de les bandes d’aparcaments, entre
altres actuacions. A més, s’aprofitarà per remodelar
la rotonda que hi ha a la cruïlla amb el carrer
Migdia, que mai ha funcionat correctament perquè
és massa esquifida. Els problemes s’han agreujat
des del desdoblament de Caldes de Montbui, de
Migdia a la Rutlla. / D.B.

e Conveni per a una residència de Mifas.La
Diputació de Girona i Mifas van signar dimarts
un conveni de col·laboració per a l’adquisició d’un
edifici al barri de Sant Narcís de Girona, que l’entitat
destinarà a residència per a disminuïts físics greus.
La Diputació participarà en aquest centre aportant
180.306 euros, en tres anualitats. / EL PUNT
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El funcionari de Girona acusat de frau
admet descontrol en el pagament de
factures, però nega haver-se quedat res
La declaració se suspèn fins que l’Ajuntament aporti els originals dels albarans signats
DAVID BRUGUÉ / Girona

J El

cap de les brigades de l’Ajuntament de Girona Carles Pla,
acusat pel consistori de frau en la
compra de material elèctric, va de-

Segons va explicar l’advocat de Pla, Carles Monguilod, el cap de les brigades va reconèixer «un
cert descontrol» en el pagament de les factures, que
a vegades el material se
subministra directament
al magatzem i que ningú
firma l’albarà. A vegades,
el treballador que recull
el material no el firma i
posteriorment l’encarregat posa el nom de l’operari que havia d’haver-lo
signat. Fins i tot va relatar
que si el material es portava a la nau de les brigades
i no hi havia ningú a dins,
es descarregava a la porta
i tampoc firmava ningú
l’albarà. Segons va dir, el
criteri general és que les
factures s’entreguen a Intervenció i, des d’aquí, a
les persones que les han
de conformar. Però també
va reconèixer que algunes
empreses, i no només Comercial Elèctrica —empresa que subministrava el
material elèctric a l’Ajuntament—, les enviaven directament a ell per estalviar tràmits i cobrar abans.
També va admetre que no
sempre comprovava que la
factura coincidís amb el
material lliurat per Comercial Elèctrica, però va
al·legar un gran volum de
treball. Monguilod va precisar que Pla va negar haver-se quedat mai diners
o material comprat per

clarar ahir en la seva primera compareixença davant el jutge que si
bé hi podia haver «cert descontrol»
en el pagament de les factures, mai
es va quedar res: ni diners ni ma-

terial. La declaració es va suspendre
en espera que l’Ajuntament aporti
els originals de factures duplicades
i no fotocòpies, tal i com consta
ara a l’expedient.

A l’esquerra de la fotografia, Carles Pla i, al seu costat, l’advocat Carles Monguilod, abans d’entrar
a declarar davant el jutge. / MIQUEL RUIZ.

l’Ajuntament, ja que
«sempre i sense excepció»
el material satisfeia les necessitats dels serveis municipals.
El titular del jujat d’instrucció número 5, Hugo
Novales, va decidir suspendre la declaració en espera que l’Ajuntament
aporti els originals de les
factures i no les fotocòpies
que consten a l’expedient.

Més denúncies
D.B.

J L’Ajuntament va suspendre Pla de sou i feina i va
enviar a la fiscalia l’expedient, en el qual també s’hi
va incloure el de Comercial Elèctrica. L’empresa, però, ha presentat un contenciós administratiu contra
un decret d’alcaldia pel qual es va retenir uns 45.000
euros per tres factures. Aquestes corresponen a l’expedient instruït arran de la detecció del frau. El ple
de dimarts va aprovar comparèixer al contenciós i
ICV va preguntar si l’expedient deixa de ser secret,
cosa que l’alcaldessa, Anna Pagans, va negar.

Foment es compromet a retirar les cabines de
la duana de la Jonquera abans de l’estiu
R.CARMONA / La Jonquera

847525/452925E

J Les antigues cabines de
control duaner de la Jonquera desapareixeran en
els propers mesos, deu
anys després que quedessin en desús. El Ministeri
de Foment s’ha compromès amb l’Ajuntament a
finançar el desmuntatge
d’aquestes instal·lacions,
que presenten un estat deplorable des de fa anys.
Tant el consistori com di-
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versos grups parlamentaris han anat reclamant durant la darrera dècada que
es retiressin aquestes cabines, que no servien per
a res i cada vegada estaven
més malmeses. Fa quinze
dies, l’alcalde, Jordi Cabezas, es va reunir amb
representants d’Hisenda i
Carreteres. En aquesta
trobada, Cabezas va rebre
el compromís que ja hi ha
consignació pressupostà-

ria per fer aquestes obres.
«Està previst que el mes
de maig ja no hi siguin,
una cosa molt positiva després d’estar-ho reclamant
des de 1993», assegura l’alcalde jonquerenc, que remarca que «aquestes cabines donen molt mala
imatge, perquè estan fetes
malbé i brutes i fan una
sensació desastrosa a qui
entra al país».
D’altra banda, en la ma-

teixa reunió es va arribar
a un principi d’acord perquè Hisenda vengui a l’Ajuntament l’aparcament
de l’antiga duana, que ocupa un espai d’uns 18.000
metres quadrats. Fins i tot
ja s’ha fixat el preu, que
serà d’uns 240.000 euros.
De fet, el consistori i el
sector comercial ja es fan
càrrec en aquests moments del manteniment
d’aquest espai.

