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Girona Salt Sarrià
L’ANTIC SOLAR DE DEFENSA PODRÀ ACOLLIR UNA ESCOLA I PISOS PROTEGITS, TOT I QUE EL GOVERN NO ES DEFINEIX

El tripartit aprova que la venda del sòl
de Casernes no financi el Centre d’Art
CiU assegura que els tres socis «han diferit la solució final als terrenys per no enfrontar-se»
DAVID ESTANY

J. BADENES
GIRONA

L’Ajuntament de Girona va aprovar en el ple d’ahir el Pla Especial
de Millora Urbana de Les Casernes afegint les modificacions proposades per ERC i ICV. Els canvis
implicaran que la venda dels terrenys de la zona de dotacions no
serviran per finançar la constrcució del Centre d’Art Contemporani. El partit majoritari del govern, el PSC, ha defensat des de
fa mesos que en el mateix solar
però en la zona est es faci l’equipament cultural.
L’Ajuntament de Girona també
va afegir més usos als previstos inicialment. Per aquest motiu, el tripartit permet que en la zona
d’equipaments es pugui fer també
un centre educatiu a més dels de
tipus cultural, religiós, administratiu i sanitari i assistencial. En
aquest sector, situat gairebé a la
cruïlla d’Emili Grahit amb Migdia,
el PSC havia previst fer el Centre
d’Art Contemporani. Al sector
oest, es permetia fins ahir fer oficines i serveis, hotels o serveis administratius. Ara, a més s’ha afegit la possibilitat de fer pisos protegits.
El tripartit, format per PSC, ICV
i ERC, van rebutjar les al·legacions
de CiU que plantejava definir els
usos de la zona. El govern va al·legar que «no ens hem de tallar les
ales», mentre que la portaveu nacionalista, Zoila Riera, va acusar
els tres socis de «diferir el debat per
no enfrontar-se». Els convergents
van recordar que ICV havia votat
en contra, mentre que ERC s’havia abstingut en el ple de l’abril i el
PSC havia votat amb el PP. Per Riera, «només ha canviat que ara Francesc Ferrer ha passat de ser oposició a ser govern i res més».
Riera també va retreure al govern que «no ha portat a exposició públic el pàqruing d’Emili
Grahit». El regidor d’Urbanisme,
Joan Pluma (PSC), va assenyalar
que «ja s’ha posat a exposició públic perquè l’aprovació de la qualificació del subsòl ja va tenir el seu
termini». No obstant això, l’alcal-

■ GRADES DE MONTILIVI

Joan Bosch (CiU) va demanar ahir que si l’Ajuntament
de Girona disposa d’informes tècnics acreditatius de
la situació real de l’estructura de les grades de l’estadi Montilivi, i quines són les
principals conclusions i recomanacions. Van demanar
si es preveu l’opció de rehabilitar les grades esfondrades i quin tipus d’actuació es realitzarà respecte a
l’estat actual de les grades.
■ FONT DE L’ABELLA

El consistori va acordar
inicialment tirar endavant la
Unitat d’Actuació 38, amb
el nom de Font de l’Abella.
CiU es va abstenir perquè ha
detectat que no es construirà
la xarxa separativa de les
aigües, com és obligat des del
ple de maig quan es va
aprovar la nova ordenança.
■ CONCURS D’OBRES

El consistori va donar el vistiplau al plec de clàusules i a
la convocatòria del concurs
per urbanitzar el sector de la
Nestlé. El preu base de licitació és de més de 4,8 milions d’euros. La urbanització haurà d’estar conclosa en
18 mesos a partir de l’acta de
replanteig.
■ HOTEL ULTÒNIA

Velocitat. L’Ajuntament de Girona ha augmentat les sancions de trànsit per reduir l’ús del vehicle privat.

Les sancions als conductors s’endureixen
■ La nova ordenança de circulació entrarà en marxa avui després que la Policia Municipal
hagi adaptat la normativa al reglament de trànsit. La nova norma va ser aprovada per unanimitat i la regidora de Coordinació Territorial, Isabel
Salamaña, va remarcar que
s’han incorporat esmenes dels
transportistes que permeten distribuir el temps a les zones de
càrrega i descàrrega. La policia

ha anunciat que serà implacable
amb els conductors que superin els
límits de velociat permesos i els que
aparquin en zones que dificultin el
pas dels vianants.
La nova rodenança inclou algunes mesures per endurir les sancions. Ara, saltar-se un semàfor en
vermell podrà ser sancionat amb
300 euros, mentre que s’haurà de
pagar fins a 90 euros per aparcar
a sobre d’una vorera o en un pas
de vianants. Els agents municipals

també seran especialment durs
en els aparcaments en doble filera. Les multes variaran entre
els 90 i els 300 euros. La tinent
d’alcalde de Coordinació va
anunciar ahir a Ràdio Girona
que s’intensificarà la campanya. Salamaña afirma que tota
l’ordenança està encaminada «a
facilitar que la gent hi vagi a
peu». També s’incorporarà al
setembre la prohibició als motoristes d’aparcar a les voreres.

dessa de Girona, Anna Pagans, va
afegir que «no toca portar el pàrquing a exposició, perquè era una
concessió i es va portar al ple».

de l’hospital Josep Trueta a Tadifi
s.l., empresa vinculada a l’associació de discapacitats Mifas. La
regidora d’Administració i Règim
Interior, Amèlia Barbero, va remarcar que la societat havia proposat «rebaixar d’un euro a 90 cèntims el preu de l’hora de pàrquing,
donar els primers 30 minuts gra-

tis, i crear tarifes especials a partir de la tercera hora i per a tot el
dia». El pàrquing tindrà vigilància
semblant a la de l’aeroport, amb
identificació de matrícules. També es farà un estacionament de bicicletes i s’engegarà una campanya
per evitar els aparcaments irregulars a l’avinguda de França.

La concessió del pàrquing al Trueta

Per altra part, l’Ajuntament va
acordar ahir concedir la construcció i explotació del nou pàrquing
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BAHÍA DE S’AGARÓ, S.A.
De conformidad con el artículo 150
de la LSA se comunica que en Junta General de Accionistas, celebrada el pasado 11 de Marzo de
2004, se adoptó el acuerdo de cambiar el domicilio social de la Compañía a Vilablareix, Calle Mosquerola, nº 61, Nave 2.
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L’Ajuntament va aprovar
ahir de manera provisional
la modificació del Pla especial Ultònia que ha de permetre la reforma de l’hotel
del mateix nom. La corporació va rebutjar les al·legacions presentades per un
particular.
■ PREINSCRIPCIONS

CiU també volia saber quin
ha estat el nombre de places ofertades per cadascuna de les activitats de lleure
d’estiu, quin ha estat el nombre de preinscripcions presentades i quantes persones
han quedat excloses.
■ EL CÈNTIM SANITARI

El ple va rebutjar la moció
del PP que demanava que
la Generalitat retirés la recaptació mitjançant l’augment dels hidrocarburs per
recuperar el dèficit sanitari.

TRANSPORTS BANYOLES, SOCIETAT ANÒNIMA
JUNTA GENERAL ORDINÀRIA
Por el Administrador único de esta sociedad se convoca la Junta General Ordinaria que se celebrará en el
domicilio social en primera convocatoria a las diez horas de la mañana del día 22 de junio de 2004, y en
segunda convocatoria a las diez horas de la mañana del día 23 de junio de 2004, bajo el siguiente Orden
del Día:
Primero.- Explicación y examen de las cuentas anuales y, en su caso, censura o aprobación de la gestión
social, aprobación, en su caso de las cuentas del ejercicio 2003, determinando y resolviendo sobre la
aplicación de resultados.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Aprobación del Acta.
Se hace constar de forma expresa que a partir del momento de la presente publicación, en cumplimiento
del artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, las cuentas anuales y el informe de gestión estarán
a disposición de todos los accionistas, para ser examinados en el domicilio social de nuestra sociedad,
asimismo se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita
copia de los citados documentos que serán sometidos a aprobación.
Y asimismo a los efectos del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención del derecho de cualquier accionista a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el citado Orden del Día.
Banyoles, 1 de junio de 2004.– La Administradora Única, doña Dolors Santaló Pons.

