El ple de Girona dóna llum verd a
l’ordenança que ha de servir per evitar
la proliferació de microhabitatges
S’aproven les bases per a la construcció de l’aparcament subterrani del Santa Caterina
DAVID BRUGUÉ / Girona

J El ple de Girona va donar el vistiplau ahir, amb l’abstenció dels grups
de l’oposició, a l’ordenança que ha de
frenar la proliferació dels microhabiDe les al·legacions presentades se n’han acceptat diverses, com una de coincident de CiU i la Taula de
la Construcció sobre la vinculació dels aparcaments als
pisos. Aquest, però, no va
ser motiu suficient perquè
CiU hi votés a favor, ja que,
segons el regidor Joan
Bosch, l’ordenança se centra en aspectes tècnics però
no resol el problema de
fons, que és la complicació
de l’accés a l’habitatge. En
vista d’això, Pluma va acusar
CiU de tenir vocació d’abstenir-se, ja que allò que han
concretat ha estat acceptat
i en canvi justifiquen l’abstenció emparant-se en un
problema per al qual no
aporten solució. El PP també va mantenir la seva posició per divergències en els
màxims i mínims que es
marquen pel que fa al nombre d’habitacions i pel tractament dels baixos per a determinades activitats. L’ordenança es va aprovar amb
els vots favorables de l’equip
de govern (PSC, ERC i
ICV-EA) i l’abstenció de
l’oposició (CiU i PP). El ple
també va servir per aprovar
el plec de clàusules del pàrquing subterrani al carrer
Pompeu Fabra vinculat a la
rehabilitació de l’antic Santa Caterina. CiU també es
va abstenir al·legant que tot
i compartir l’obra, el plec és
molt tècnic i tot just el van
rebre ahir al matíi. CiU va
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tatges i ha de garantir pisos de totes
les mides. CiU no hi va votar a favor
tot i que s’ha acceptat una al·legació
seva, i el regidor d’Urbanisme, Joan
Pluma, els va acusar de tenir vocació

abstencionista. El ple també va donar
llum verd a la convocatòria del concurs que servirà per a la construcció
d’un aparcament subterrani de 444
places al sector del Santa Caterina.

Es clou el procés final que ha de definir
les figures participatives de Girona
J Girona. El centre cívic del Pla de Palau de Girona
serà dissabte l’escenari on es clourà el procés final
que ha de permetre la concreció de les figures participatives. La regidoria de Participació Ciutadana
ja les ha definit sobre la base d’una proposta inicial,
que preveu les sis institucions de la participança
—el dret de petició, el dret de proposta, l’audiència
pública, la consulta popular, el dret de debat i el
dret d’iniciativa ciutadana— i els quatre òrgans de
resolució de conflictes —el comitè d’ètica de la policia punicipal, la tribuna local d’arbitratge, l’assistència jurídica i els nuclis d’intervenció participativa—. Durant els últims mesos s’ha fet una exposició itinerant per diversos locals municipals i també
s’ha obert un fòrum a Internet perquè els ciutadans
es facin seves aquestes figures i facin propostes de
millora. En la jornada de dissabte es presentaran
les propostes de modificació, i més endavant es debatran en el ple. Encara que el reglament no sigui
vigent, ja s’han celebrat una audiència i un debat
públics. / D.B.

La tardor vinent començaran les obres
de reordenació dels accessos a Olot
J Olot. El govern de la Generalitat va aprovar ahir
dur a terme, amb caràcter d’urgència, les expropiacions de terrenys afectats per les obres de reordenació dels accessos a la carretera C-26 a Olot, pressupostades en 830.000 euros i amb la previsió que
comencin la tardor vinent. La C-26 és la carretera
d’Olot a Ripoll passant pels túnels de Collabós. Les
obres preveuen augmentar la capacitat viària dels
accessos del tram inicial, entre Olot i la Canya,
deixant dos carrils cap a la Vall de Bianya i un carril
cap a Olot. / P.A.
Edificis en construcció en un carrer de Girona. / DAVID BRUGUÉ.

Recollida de firmes a Eiximenis
J En el torn de precs i preguntes el regidor de CiU
Joan Bagué va exposar de nou els problemes que
es generen al carrer Eiximenis pel mal ús de les zones
de càrrega i descàrrega, de manera que hi ha taps
circulatoris constantment. Va assegurar que els veïns
n’estan tan farts que han començat una campanya
de recollida de firmes. La regidora de Mobilitat, Isabel Salamaña, va reconèixer que la solució és difícil
i que no se’n surten. Va explicar que no es compleixen
correctament els horaris i que s’ha habilitat una zona
de càrrega i descàrrega a la plaça de Santa Susanna
i que no s’usa, tot i la pressió policial.

ACORDS DE PLE
Tarifes de taxi
eS’aprova

l’increment
de la tarifa del
suplement d’avís
telefònic, que funciona
24 hores al dia.
UA Taialà

eS’acorda

tirar endavant
aquesta unitat
d’actuació que permet
fer unes deu cases.
Casa de Cultura

eS’aprova

reiterar que cal crear una
comissió de seguiment amb
els veïns sobre les obres, i
l’alcaldessa, Anna Pagans,
va explicar que passat Giro-

na, Temps de Flors s’obrirà
una exposició i s’encetarà el
procés participatiu de la reforma de Pompeu Fabra i
Joan Maragall.

la participació
de l’Ajuntament com a
membre del Patronat i
els estatuts que la
regiran.

El nou aparcament de l’hospital Trueta
de Girona s’inaugurarà divendres
J Girona. El pàrquing de pagament tou que l’empresa
Tadifi —pertanyent a Mifas— ha construït a l’hospital Josep Trueta sota concessió de l’Ajuntament
de Girona s’inaugurarà divendres. Disposa de 203
places d’aparcament i costarà 90 cèntims les tres
primeres hores, 60 cèntims des de la tercera hora
fins a les 24 i 10 euros si s’hi deixa el vehicle tot
el dia. La tarifa nocturna és de 3 euros. Arran de
l’entrada en funcionament del pàrquing, no es permetrà aparcar a la vora de la carretera com passa
ara, perquè es considera que és massa perillós. / D.B.

fe d’errades
J La piscina que l’Ajuntament de Quart començarà
a construir aquest any és descoberta, i no coberta
com dèiem en l’edició de dimarts.

ICV troba desafortunades les afirmacions d’ERC en
contra seu però diu que el pacte de Girona no perilla
DAVID BRUGUÉ / Girona

J La valoració que dilluns
va fer el grup municipal
d’Esquerra Republicana
del primer any del govern
tripartit a Girona i en la
qual va carregar amb duresa contra un dels seus
socis, ICV-EA, no ha agradat gens a aquest partit.
El seu portaveu, Joan Olòriz, va explicar que abans
de valorar les declaracions
del segon tinent d’alcalde,

Francesc Ferrer, havia volgut parlar amb ell per conèixer de primera mà els
motius que l’havien portat
a qualificar d’histriònics
els ecosocialistes. Olòriz
va assegurar que havia
coincidit amb Ferrer que
aquestes declaracions havien estat del tot desafortunades, i que algunes de
les afirmacions havien estat lamentables. Un cop
fet això, Olòriz va asse-

gurar que no vol treure
de lloc les declaracions que
va fer Ferrer i va dir que
ha acceptat les seves disculpes.
Pel
portaveu
d’ICV-EA, les relacions
amb ERC durant el primer
any de govern tripartit han
estat en general bones en
la majoria de temes, tot
i que va reconèixer que
en altres, que segons ell
són els mínims, hi ha hagut
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discrepàncies. Olòriz
exemplifica aquesta bona
relació amb la que ell mateix ha tingut amb el fins
fa poc regidor de Joventut,
el republicà Josep Saguer,
que depenia de l’àrea de
Serveis Socials. Un cop
aclarida la situació, assegura Olòriz, el govern de
Girona continuarà actuant
de manera conjunta en la
immensa majoria de temes.

e Façana que es desprèn a Girona. L’Ajuntament de Girona manté les tanques que va posar
fa uns dies al carrer Ultònia de Girona per protegir
els vianants dels petits despreniments que es produeixen a la façana d’un edifici. El consistori ha fet
un requeriment als propietaris perquè l’arreglin
però les obres encara no han començat. / D.B.

