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L’Alt Empordà
LA JONQUERA

EDUCACIÓ

Giropark detecta irregularitats en un concurs
per gestionar les zones blaves a la Jonquera
Qüestiona la legalitat de l’adjudicació del servei perquè hi ha dades contradictòries

El treball d’un
alumne de Roses
rebrà avui un
accèssit del premi
Ernest Lluch

Tapi Carreras, La Jonquera.

DdeG, Roses.

La societat Giropark considera
que el concurs públic convocat
per a l’adjudicació de la concessió per a la instal·lació i explotació del ser vei de l’aparcament
amb limitació horària –zones
blaves– a diversos carrers de la
Jonquera és confús i han detectat diferents irregularitats. Per
l’empresa, aquestes irregularitats posen en dubte fins i tot la
legalitat de l’adjudicació a una altra societat.
Al concurs s’hi van presentar
dues empreses. Una era Giropark, una societat de la Fundació Mifas, i l’altre Dornier SA.
Aquesta segona empresa és la
que va resultar finalment vencedora per un estret marge de
punts i després de fer correccions a darrera hora.
En l’acte d’ober tura de pliques apareixia guanyadora l’empresa Dornier SA en base a un
seguit de criteris (experiència,
nombre de màquines expenedores, personal amb disminució, disseny i qualitat de la senyalització o compromís de contractar residents de la Jonquera). La suma que apareixia era
de 65,8 punts. Tot i això, sumant
criteri a criteri el resultat final
era cinc punts inferior (60,8
punts).
Mentrestant, Giropark apa-

El I Premi Ernest Lluch de
Ciències i Polítiques al millor
treball de recerca de Secundària de Catalunya ha atorgat un
accèssit a Damián Sánchez
Bonmatí pel treball Corrandes
d’un exili que va signar amb el
pseudònim José Molina.
El premi està dotat amb
2.000 euros i coorganitzat per
la Fundació Ernest Lluch i els
Estudis de Ciències Polítiques
i Gestió Pública de la Universitat Pompeu Fabra. L’acte de
lliurament tindrà lloc avui a la
Sala de Graus Albert Calsamiglia de l’edifici Roger de Llúria.
El jurat d’aquest premi ha
declarat guanyador el treball
Miquel Serra i Pàmies, la història d’un oblit de Guillem Martí i Masana (pseudònim Barres de sang) de l’Escola Pia de
Nostra Senyora de Barcelona.
A més, s’han atorgat tres accèsits honorífics a Consum d’aigua: del pensament global a
l’actuació local d'Auri García i
Morera i Marçal Girbau i García (pseudònim l’Eco) de l’IES
Sant Quirze del Vallès: a Corrandes d'un exili de Damián
Sánchez Bonmatí (pseudònim
José Molina) del Centre Escolar Empordà de Roses; i a Situació electoral a Catalunya de
Mar ta
Guitar t
Sanchís
(pseudònim Tigris) de l’IES
Jaume Balmes de Barcelona.
En aquesta primera convocatòria del Premi Ernest Lluch
s’han presentat fins a 90 treballs d’arreu de Catalunya. El
treball de Damián Sánchez és
l’únic premiat de les comarques gironines.

L’adjudicació es
va fer el 25 d’abril
i l’informe tècnic
no va acabar fins
nou dies més tard
■
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ZONES BLAVES. Un dels punts amb zones blaves als carrers del centre de la Jonquera.

reixia amb 60,8 punts però fent
la suma criteris a criteri tenia
deu punts més (70,8 punts). Per
aquest motiu hauria d’haver estat la societat vencedora. Giropark va queixar-se en considerar
que en realitat havia resultat
vencedora del concurs. No obstant, en presentar una queixa, a
Giropark se li van treure deu
punts a l’apar tat de «disseny i
qualitat de la senyalització»,
mentre que es van sumar cinc
punts a Dornier en l’aparat de
«millores ofertades». D’aquesta
manera, es feia quadrar la suma
que no coincidia en l’acta d’o-

bertura, segellada el 25 d’abril.
Amb les modificacions aplicades
a les dues empreses, Dornier
obté una puntació més elevada.
Aquesta però no és l’única
irregularitat, segons l’empresa
de Mifas. Posteriorment a l’obertura de pliques va aparèixer
l’informe tècnic relatiu a les propostes presentades a la gestió de
les zones blaves. Aquest informe va signar-lo un enginyer industrial el 4 de maig, nou dies
després de l’obertura de pliques
i l’adjudicació.
Segons Giropark, a més, les
puntuacions han estat molt sub-

FIGUERES

jectives. El president de Mifas,
Pere Tuber t, no entén per
exemple, que es doni la mateixa
puntuació a les dues empreses
pel nombre de màquines expenedores, quan Giropark es comprometia a instal·lar-ne nou i
Dornier només sis.
Giropark tampoc entén que
se’ls atorgui zero punts en l’apartat d’experiència quan hi ha
certificats de l’Ajuntament del
seu treball al municipi. A més,
Giropark, gestiona les zones blaves d’una desena de municipis
de les comarques gironines i alguna més a l’Estat francès.

ECONOMIA

Vilabertran acull el Festival dels
Sons amb música, dansa i tradició
Durant set hores i en quatre escenaris se succeiran actuacions
DdeG, Figueres

Vilabertran acollirà dissabte la
nova iniciativa cultural el I Festival Sons del Món organitzat per
l’Associació Cultural l’Esclop que
oferirà una mostra de diferents
formes d’expressió, música, dansa i tradició.
El primer festival començarà
amb música tradicional i castells,
capoeira brasilera, bossanova i
música tradicional també brasilera. S’acabarà amb Àfrica amb
instruments bàsics de l’oest
africà –el djembe i el dumdum
amb les danses que acompanyaran l’espectacle–. Les actuacions
s’oferiran en quatre escenaris diferents. Es tracta de la plaça de
l’Església, l’hort del camí de la
font de l’Abat Rigau, l’hort del
rentador, dins l’església i la Sala

Capitular.
La iniciativa començarà a les
set de la tarda amb els Ministrers
de Figueres i tot seguit la Colla
Castellera de Figueres oferirà
una actuació. Una hora més tard,
a dos quarts de deu del vespre es
preveu un taller experimental de
Capoeira amb el professor Elias
Santos. La Capoeira data del segle XVI i és una expressió de la
cultura popular de Brasil. La tècnica engloba diferents facetes

Els Ministrers,
els castellers,
música africana i
del Brasil omplen
el programa
■
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com les arts marcials, música, expressió corporal, oral, lingüística
i tradicional. Maria Teresa Noguera i Euclydes Mattos seran
les següents.Oferiran un repertori de música tradicional brasilera, bossa i chorincho. Euclydes
Mattos, convidat especial del festival acompanyarà Maria Teresa
en l’actuació. Segons els organitzadors, viatja pel món oferint el
seu virtuosisme. Per la seva banda, Maria Teresa és una empordanesa enamorada de la música
brasilera. A mitjanit clourà el festival el músic africà Kassamba
amb els seus ritmes.
L’assistència al I Festival de
Sons és gratuïta i omplirà de música, ritmes i espectacle durant
prop de set hores els carrers de
Vilabertran.
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Targeta financera del Comerç Figueres
Els 350 establiments associats a Comerç de Figueres disposaran
d’una nova targeta client. Es tracta d’una targeta financera que s’ha
creat amb l’objectiu de promocionar la ciutat com a centre comercial. La targeta l’impulsa La Caixa, amb qui ahir es va signar un conveni, dóna facilitats en pagaments i descomptes en benzineres i aparcaments. Ahir al vespre es va celebrar un acte al Museu Dalí.

