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El Baix Empordà

CASTELL-PLATJA D’ARO

MEDI AMBIENT

Mifas nega que hagi renunciat a La Bisbal pateix des
desenvolupar la web municipal de fa unes setmanes
La Fundació demana que no se’ls inclogui en «batusses preelectorals»
David Quintana, Castell-Platja d’Aro.

El grup Mifas va desmentir
ahir que renunciessin a desenvolupar la plana web administrativa de Castell-Platja d’Aro i
que en tot cas «Tadifi (empresa de desenvolupament multimedia del Grup Mifas) no ha fet
res que l’Ajuntament de CastellPlatja d’Aro no l’hi hagués demanat prèviament». El vicepresident de la Fundació Mifas,
Quim Bonaventura, va explicar
ahir que va ser a petició explícita del secretari de l’Ajuntament castellarenc, Àngel Pérez, que Tadifi va deixar el projecte pel que van ser contractats «i vam passar a fer altres
coses per al mateix consistori per
tal de donar compliment al contracte signat».
En una carta remesa als mitjans, el vicepresident de Mifas
va considerar que el debat
ober t entorn el desenvolupament de la web adminsitrativa
respon a «argumentacions emmarcades dins de les batusses
preelectorals pròpies de qualsevol ajuntament, molt legítimes
i amb totes les consideracions
que convinguin, però seria d’agrair que no emboliquessin MIFAS enmig d’aquests enrenous».
La Fundació gironina dedicada a la promoció del minusvàlids va demanar que no
es parli d’ells per aquestes coses «exceptuant que es vulgui
parlar de persones amb disminució, on lògicament estarem
encantats de dir-hi la nostra,
com sempre».
Bonaventura va explicar que
Tadifi actualment i fins el pro-

per 31 de desembre, dia en que
expirar el contracte amb el
consistori baixempordanés,
s’està dedicant al disseny d’uns
nous fulls informatius per a l’Ajuntament després que a principis del passat mes de novembre l’Ajuntament els comuniqués que no serien ells els encarregats d’harmonitzar la web
administrativa amb la web turística i que l’equip del nou regidor de turismes, Jaume Donjó, volia encarregar el treball
amb una altre empresa «amb la
que el polític té més connexió,
del tipus que sigui».
Tadifi va aconseguir el contracte per el desenvolupament
de la web administrativa de
Castell-Platja d’Aro de la mà de
l’anterior regidor de Turisme
de la vila, Lluís Moliner, que va
haver de dimitir el juny passat
després que els seus comerços
incomplíssin la llei d’horaris
comercials en obrir el passat 1
de maig.
L’empresa de la Fundació
Mifas va executar la primera
fase del contracte, coneguda
com par t informativa, per la
que va cobrar 7.006,40 euros, i
durant el primer trimestre del
present any l’Ajuntament va decidir posar-la en funcionament
a l’espera que s’implantés la

El vicepresident
de Mifas afirma
que tot el que s’ha
fet ha estat a petició
de l’Ajuntament
■

web turística que havia de ser
el lloc mare del projecte web
municipal. «No tenia sentit
aguantar en el calaix un treball
fet i pagat si es podia posar immediatament al servei dels ciutadans» van explicar dilluns
passat fonts municipals.
Un cop es va tenir acabada
la web administrativa i amb el
nou regidor de turisme al càrrec, es va demanar a Mifas que
harmonitzés la plana administrativa al nou web turístic i segons fonts municipals Tadifi va
acceptar aquesta tasca comprometent-se verbalment a ferho sense cap cost addicional.
Les mateixes fonts municipals
van explicar que dos mesos
després i veient que la feia no
s’havia complert es va decidir
despenjar la web «a causa de la
manca d’adequació i d’actualització», rebent el 15 de novembre passat la notificació de renuncia al projecte de Tadifi.
Aquest extrem va ser desmentit ahir per Mifas que va insistir en que «l’Ajuntament de
Castell-Platja d’Aro ens va informar que havíem de deixar de
fer la web, donat que s’havien
produït alguns canvis de criteris, al mateix temps que el responsable polític de l’àrea que
gestiona aquestes funcions havia canviat, i que fins a finalitzar el contracte passaríem a altres feines de disseny englobades
dins el conveni de col·laboració
que es va signar en el seu moment». Bonaventura va concloure insistint que en tot cas
«mai s’ha fet res que l’Ajuntament no ens hagués demanat».

una plaga d’estornells

Feia tres anys que no es repetia el problema
DdeG, la Bisbal d’Empordà.

Girona i Figueres no són les úniques poblacions de la demarcació que s'estan veient afectades
pels estornells. Alguns milers
d'aquestes aus fa setmanes que
es poden veure en gran quantitat sobrevolant els cels de la
Bisbal d'Empordà quan comença a clarejar i quan es fa
fosc.
No és el primer cop que es
produeix aquest fet, ja que la situació havia tingut lloc amb anterioritat fa dos o tres anys. Els
ocells s'agrupen i es refugien
quan arriba la nit en els arbresque hi ha a banda i banda del
passeig per no passar tant de
fred,deixant anar els seus excrements, entre els pinyols d'oliva. Al matí durant el dia surten
al camp a buscar aliment i, en alguns indrets, provoquen pèrdues en el món rural.
Des de l'Ajuntament de la capital baixempordanesa s'ha manifestat que si els ocells no marxen quan hagin caigut les fulles
dels arbress'haurà de pensar en
dur a terme alguna actuació. En
aquests moments s'està en contacte amb una empresa i, de moment, s'està valorant si ésconvenient o no contractar els seus
ser veis.
Els treballs per fer-los marxar acostumen a ser cars i, a
més, no està garantida la fiabilitat d'aquests procediments ja
que hi ha el risc que aquests animals migrin afectant altres indrets. És per això que la mateixa font manifestaque aquest és

un moment clau per decidir si es
duu a terme alguna actuació tot
i que afegeix que «val més que
estiguin al passeig que no afectant poblacions veïnes o a les cases».
En aquest sentit, la darrera
plaga viscuda a la població va
afectar els cotxes d'una gran
quantitat de veïns que aparcaven al carrer Agustí Font i tot alvoltant del passeig Marimon Asprer, amb el conseqüent ensurt
per alsvianants del carrer. En
aquella ocasió, quan van caure
les fulles dels arbres, els ocells
van marxar en no tenir una protecció per afrontarles baixes
temperatures nocturnes.
300 quilos d’excrements diaris

El Departament de Medi Ambient ha declarat l'estornell com
una espècie urbana i considera
que els municipis s'han de fer
càrrec del seu foragitament. A
Figueres, el Parc Bosc acumula
diàriament uns 300quilos d'excrements a conseqüència de les
defecacions d'aquestsocells. El
consistori altempordanès ha
sol·licitat ajut a laGeneralitat
amb la complicitat del Consell
Comarcal de l'Alt Empordà ide
la Diputació de Girona.

L’Ajuntament
vol esperar que
caiguin les fulles
i que els ocells
marxin sols
■

LA BISBAL

TRADICIÓ

CiU presenta set al·legacions
a les ordenances fiscals per
2006 i reclama que es refacin

Santa Cristina enceta el Nadal
amb una atapeïda agenda cultural

Dilmé detecta diverses irregularitats en els tràmits

Un curs de decoració festiva i el Concurs de Pessebres, primers actes
D.Q.C., Santa Cristina d’Aro.

DdeG, La Bisbal d’Empordà.

El grup de Convergència i Unió
de la Bisbal d'Empordà va presentar el 23 de novembre un total de set al·legacions a les ordenances fiscals aprovades pel
ple municipal d'octubre. Dilmé
demanava «la no aprovació definitiva d'aquestes ordenances i
que el ple de l'Ajuntament –celebrat ahir a la nit– encarregui a
l'equip de govern tornar a començar el procés, aquesta vegada de forma correcta, és a dir,
reunint els patronats, donant
compliment al tràmit d'informació dels regidors de l'oposició i
oferint un caire més social i
menys recaptador a aquestes ordenances».
Dilmé proposa mesures d'ajut a famílies nombroses o al discapacitat. A més, manifesta que
la comissió d'hisenda s'havia
convocat un divendres de forma
ordinària quan normalment se
celebra els dijous. Entén, per

tant, que s'havia de convocar
amb caràcter extraordinari. A
més, apunta que en aquest comissió no es van lliurar la totalitat de les ordenances i que «a
dia d'avui encara no disposem,
en aquests moments, coma grup
municipal, de tot el text».
Afegia també que hi ha hagut
un incompliment de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya de facilitar la documentació íntegra a tots els representants del consistori, oposició inclosa. Dilmé diu que la informació va estar a disposició de
consulta només 14 hores vulnerant «el dret dels regidors a la informació». A més, «amb les ordenances també es van aprovar,
entre altres, nous preus públics
que haurien d'haver estat prèviament aprovats pels òrgans de
govern dels patronats a què fan
referència, concretament, al de
Ràdio Bisbal, el de Terracotta
Museu i el d'esports».
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El consistori de Santa Cristina
d’Aro encara les festes nadalenques amb una atepeïda agenda
cultural que posarà a disposició
dels ciutadans una sèrie d’actes
i certàmens típics de les festes
de Nadal. La primera iniciativa
de l’Ajuntament cristinenc és la
del Curs de Decoració Nadalenca que acaba avui i al que han assistit una vintena de persones
que han pogut anotar alguns
consells pràctics per «una decoració nadalenca no professional».
Sota el lema «Viu el Nadal a
Santa Cristina d'Aro», l'Ajuntament de la vila organitza, fins al
5 de gener, diversos actes característics d'aquestes dates, com
ara el Concert de Nadal de l'Escola de Música –el 17 de desembre a l'església parroquial–, el
Concurs de pessebres tradicionals, el Concurs d'aparadors, el
Casal de Nadal –entre el 22 de
desembre i el 5 de gener– i el
Parc infantil de Nadal cristinenc

DdeG

DECORACIÓ NADALENCA. L’Ajuntament organitza cursos temàtics sobre Nadal.

–del 27 al 30 de desembre a la
zona esportiva municipal–.
Les inscripcions per al Concurs de pessebres, que enguany
arriba a l'onzena edició, finalitzen el pròxim 22 de desembre.
El concurs, obert a tots els ciutadans, es divideix en tres cate-

gories: infantil, juvenil i adult. El
jurat del concurs visitarà els pessebres el dia 23 de desembre i
per a la qualificació final dels pessebres presentats a concurs es
valorarà la qualitat artística, l'originalitat i el tractament que es
doni al conjunt.

