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Els comerciants
de Salt donaran
tiquets gratuïts
per aparcar a la
zona blava
● Salt. La Federació de
Comerciants de Salt i
l’empresa Giropark,
concessionària
dels
aparcaments de zona
blava del municipi, han
signat un conveni per
oferir hores gratuïtes de
pàrquing als clients.
L’objectiu principal és
facilitar l’accés a les
botigues i millorar la
percepció del comerç
del centre. Cada establiment regala als
clients targetes carregades amb 30 minuts de
pàrquing gratuït, acumulables fins als 90 minuts ja sigui amb més
targetes o afegint l’import restant en metàl·lic
a les mateixes màquines expenedores de tiquets. Les noves màquines expenedores de
tiquets que s’han instal·lat disposen d’una
bústia on els clients podran dipositar la targeta
un cop esgotat l’import
total. El conveni té una
durada de 5 anys i
l’Ajuntament ha negat
que la iniciativa s’hagi
promogut perquè el
centre comercial Espai
Gironès hagi perjudicat
el petit comerç. / ACN

El govern de Figuers guanya la votació
pel destí dels diners de la presó
JOSEP PUIGBERT / Figueres

Els grups de l’oposició
de Figueres van fracassar
ahir en un ple extraordinari en l’intent de fer variar la
proposta de l’Ajuntament
sobre les inversions que
farà amb els 2.592.910 euros que s’han generat amb
l’impost de construcció de
la presó. El portaveu de
CiU, Santi Vila, va dema●

nar que el dictamen quedés sobre la taula i, en cas
contrari, va presentar una
esmena –acordada amb
ERC i el PP– en què de la
llista del govern només es
mantenien els acords
adoptats pel ple, com ara
els convenis amb el Patronat de la Catequística i el
Casino Menestral i un conveni amb el Museu de la

Tècnica de l’Empordà.
Quant a la millora d’equipaments esportius i educatius i també del teatre El
Jardí, l’oposició –tot i considerar que són actuacions
necessàries– creu que
s’han d’incloure en el
pressupost ordinari perquè
«formen part del manteniment quotidià». A l’hora
de la votació, però, el go-

vern va guanyar gràcies al
vot de qualitat de l’alcalde,
ja que hi havia els nou regidors del PSC –dos estaven malalts i tot i així van
assistir al ple– i de l’oposició també n’hi havia nou a
causa de les absències
d’Antoni Calvó (CiU) i
Carme Ríos (PP) –els populars tenen un lloc vacant–. Armangué va dir

que la proposta de l’oposició estava per sota els mínims exigibles, i Vila va
manifestar-se contrariat
pel fet que el govern no
complís el que s’ha parlat
els últims dies i va dir que
la votació significava
«l’aïllament del PSC» i es
desvinculava de qualsevol
possibilitat d’acord pel
pressupost del 2007.
PUBLICITAT

Girona participa
en unes jornades
a Andalusia sobre
gestió de rius
● Girona. L’Ajuntament
de Girona ha participat
en unes jornades que
s’han celebrat a Jerez
de la Frontera (Cadis)
en les quals s’ha analitzat la gestió de rius i espais naturals. Segons
ha explicat el regidor de
Medi Ambient, Ponç
Feliu, es va parlar de temes com el parc de les
Ribes del Ter, el pla de
gestió de l’Illa del Ter,
el pla de protecció de
les hortes de Santa Eugènia o el consorci Alba Ter, que agrupa els
municipis per on passa
el riu Ter des de la capçalera fins a la desembocadura. / D.B.

fe d’errades
Ernest Oliveras és el
president del Col·legi
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona i no el gerent com
dèiem en la informació
del divendres dia 22.
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