PAÏSOS C ATALANS

L’Ajuntament de
la Jonquera
denuncia Mifas
per injúries
L’Ajuntament de la Jonquera ha
acordat presentar una
denúncia contra Mifas i
el seu president, Pere
Tubert, per un suposat
delicte de calúmnies i
injúries. Els fets es refereixen a les constants
acusacions de suposades irregularitats que
Mifas assegura que hi
ha hagut en el sistema
d’adjudicació del control de les zones blaves,
en què aquesta entitat
va resultar perdedora.
Després que aquestes
acusacions també s’hagin reproduït en el butlletí de Mifas, el consistori ha decidit presentar
una denúncia. L’Ajuntament ha anunciat que
si el jutge imposa una
indemnització, la dedicarà al Centre de Recursos Ocupacional Pere
Llonch, que Mifas està
posant en marxa a Vilafant. / R.C.

El Parlament reprova al govern i
reclama el traspàs dels aeroports

● La Jonquera.

La fiscalia arxiva
la denúncia d’ICV
de Roses sobre
punta Falconera
La fiscalia de
Girona ha arxivat les diligències d’investigació que havia obert com
a conseqüència de la
denúncia presentada
pel regidor d’ICV de
Roses, Joan Esteve Danés, sobre suposades irregularitats en la compra de punta Falconera.
Danés defensava que
s’havia pagat quatre vegades més el seu valor,
però la fiscalia no hi
veu «infracció penal».
Danés manté que «a vegades un fet no pot ser
provat, però pot ser
cert». / R.C.

● Roses.
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El debat sobre el Prat conclou amb la necessitat de gestionar l’aeroport
del Prat el 28 de juliol passat. És la
conclusió del Parlament. L’oposició
va aconseguir aprovar ahir una resolució en què també es reprova la
manca de previsió i d’iniciativa del

DAVID MARÍN / Barcelona

El govern va fallar, no va tenir capacitat d’intervenció i mediació i es
va inhibir durant la greu crisi que va
bloquejar durant 10 hores l’aeroport
●

CiU i ERC van formar ahir
una majoria parlamentària
que ha estat molt cara de
veure durant la legislatura
que ja s’acaba. Junts van
aprovar punt per punt una
resolució que critica amb
duresa la falta de previsió i
la incapacitat que va demostrar el govern espanyol, la mala gestió de
l’empresa pública Aena i
la «inhibició» del govern
català durant el caos viscut
al Prat.
El president de CiU, Artur Mas, es va preguntar
com és possible que la paralització d’un aeroport
durant deu hores no provoqui cap assumpció de responsabilitats per part del
govern de l’Estat i del català, mentre que el president d’ERC, Josep-Lluís
Carod-Rovira, va dir que
la Generalitat va voler
amagar-se durant la crisi i
es va comportar «com una
diputació petita»: «Això
fa mal a l’autogovern.»
La resolució insta el govern a aconseguir la cessió
immediata de la gestió integral de l’aeroport a partir
de l’article 150.1 de la
Constitució. Al PSC no li
va agradar aquesta fórmula. El seu portaveu en la
sessió d’ahir, Joan Ferran,
va defensar negociar el
traspàs seguint la via de
l’article 140.3 del nou Estatut, que preveu desenvolupar lleis de cogestió.
ICV i el PP s’hi van afegir parcialment: Iniciativa
no va acceptar la duresa de
la reprovació al govern i

govern de l’Estat i la mala gestió
d’Aena, i s’insta el govern a aconseguir el traspàs immediat de la gestió
integral de l’aeroport.El PSC va acusar l’oposició d’electoralisme.

Barcelona, Parlament, sessió de la Diputació Permanent sobre la crisi de l’aeroport del Prat.

Rangel
s’explicarà

LES FRASES

ARTUR MAS
PRESIDENT DE CIU

«Un aeroport
internacional es
pot aturar 10 hores
sense que ningú
se’n faci
responsable? És
una autèntica
presa de pèl.»

Moments abans
de començar la sessió al Parlament, el
president
Ernest
Benach va rebre una
trucada. Era el delegat del govern de
l’Estat, Joan Rangel,
que demanava comparèixer a petició
pròpia davant d’una
futura sessió de la
cambra per donar les
explicacions que li
van demanar alguns
grups la setmana
passada.
●

JOAN FERRAN
DIPUTAT DEL PSC

«Fan [a CiU] una
oposició estrident i
poc edificant. On
és la cultura de
govern que va
llegar Pujol?»

el PP es va afegir amb
entusiasme a la crítica a la
«incompetència» del govern català, però no va voler donar el seu vot a la reclamació del traspàs.

J.LL. CAROD-ROVIRA
PRESIDENT D’ERC

«És la prova més
clara que aquest

Estatut no és ni de
lluny aquell que
permet que
Catalunya sigui la
nació sense Estat
amb més poder
polític d’Europa.»
FRANCESC VENDRELL
DIPUTAT DEL PP

«No és un
problema de
competències, sinó
d’incompetència.»
JOAN BOADA
DIPUTAT D’ICV-EUIA

ERC de Blanes fa
un manifest i
desmenteix que
hagi estat deslleial
● Blanes. El grup municipal d’ERC de Blanes
va començar a repartir
ahir un manifest en què
explica el seu punt de
vista sobre el trencament del pacte de govern. En total, es repartiran 6.000 còpies del
manifest. ERC nega
que hagi estat deslleial
al pacte de govern, en
contra del que sosté
l’alcalde, Josep Marigó
(PSC), i acusa l’alcalde
de manca de capacitat
de lideratge. ERC també lamenta que l’alcalde no hagi defensat el
bon nom de Blanes i del
portaveu d’ERC, Joan
Puig, davant dels atacs
que ha publicat el diari
El Mundo acusant Puig
d’haver-se beneficiat a
àmbit personal del seu
càrrec de regidor. / L.J.

Instal·len panells
informatius a la
platja de Blanes
● Blanes. L’Ajuntament
de Blanes ha posat vint
nous panells informatius a la platja de s’Abanell amb pictogrames
de codi de conducta,
una explicació de les
banderes de l’estat de la
mar, una vitrina on es
pengen les anàlisis de
les aigües de bany i un
plànol de la platja amb
totes les instal·lacions
indicades. En total,
s’han invertit 43.000
euros a la platja. / L.J
PUBLICITAT

«El menyspreu
d’Iberia cap a
l’aeroport del Prat
és una actitud
compartida per
Aena.»
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SERVEIS IMMOBILIARIS
972 84 01 76
STA. COLOMA DE FARNERS
PUBLICITAT

Liquidació temporada Descompte 20%
Tina

EL GE GA NT

5,5 m d’ample per fondària, una porta, 2
finestres dobles, gruix de la fusta 50 mm
d’encadellat, terra de fusta i IVA
inclòs

2.999,107167-784158J

CASES

Oferta vàlida fins a agost 2006.

2.399,-
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Tanca metàl·lica
Aprofita aquesta gran
oportunitat. Oferta limitada.

GARDEN

SL

Carrer Salt, 29 Girona
Tel. 972 40 63 82
De dilluns a dissabte, de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h
Dimarts a la tarda, tancat
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Carbox-Komplett
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Lacada de color verd, mides 200 x 100 cm d’ample per alt (pals de
subjecció opcional).
Aprofita aquesta gran oportunitat. Oferta limitada.

159,-

3 m d’ample per 5 m de fondària per 2,1 m d’alçada, fusta a
l’autoclau, pilars 9x9 cm. Kit de fusta i IVA inclòs.
Aprofita aquesta gran oportunitat. Oferta limitada.

