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COMARQUES

Ausàs assegura que les vegueries
faran desaparèixer les diputacions
 El conseller de Governació va explicar que la nova organització estarà en marxa el 2011
ALBERT SALOMÉ/ACN
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El conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, va assegurar que «les vegueries
i l’organització territorial del país
és un objectiu per aquesta legislatura» i per això va anunciar mesures concretes per fer-la realitat.
Ausàs va reiterar la seva aposta
perquè l'any  es posi en marxa la divisió territorial en vegueries.
En aquest sentit, afirmava que
«en les pròximes eleccions municipals els consells de vegueria s'elegiran de manera indirecta». «El
 tindrem vegueries amb tots
els ets i uts», va apuntar taxativament.
El conseller va explicar que
«Governació vol impulsar una
nova arquitectura institucional
del país lligada al catalanisme polític». Ausàs concretava que el Govern ho fa «perquè ho diu l'Estatut,
perquè és un dels punts importants de l'Acord d'Entesa i perquè
es vol dibuixar una administració
més àgil, funcional i pròxima als
ciutadans». «El catalanisme polític ha estat sempre antagònic amb
les diputacions provincials», va
afegir. Ausàs va citar que la Conselleria durà a terme amb dos
marcs legals: la Llei de Governs Locals i la Llei de Transició de les Diputacions a les Vegueries.
«Creant vegueries se supera
aquesta administració provincial
i es reconeixen uns territoris amb
unes característiques específiques
i homogènies», va destacar. En
aquest context, Ausàs apuntava

 El van enxampar «in

fraganti» amb el material
acabat de sostreure d’un
habitatge de Santa Cristina
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El conseller de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat, Jordi Ausàs, en el seu despatx.

que «les vegueries i les diputacions
no són compatibles» i que el consell de vegueries «substituirà la
diputació provincial». Respecte
els consells comarcals, Ausàs va remarcar que aquests «continuaran existint, però perdran pes polític». Així mateix, va detallar que
«el Consell Comarcal serà un consell d'alcaldes», on també s’hi trobaran els electes dels governs municipals. De fet, va ressaltar que «les
vegueries s'han de nodrir de les diputacions provincials» i així «no hi
haurà un excés d’institucions».

Canvi d’intencions a la conselleria


Jordi Ausàs va assegurar que «les vegueries i les diputacions són incompatibles». D’aquesta manera Ausàs modifica les intencions que
tenia el seu predecessor, Joan Puigcercós. L’anterior conseller va explicar,
el juny de l’any passat, que «amb la incorporació de les vegueries, les diputacions i els consells comarcals tindran menys pes polític pero no seran
suprimits». En canvi, Ausàs va assegurar ahir que es dissoldran les diputacions i que l’ens comarcal passarà a ser un «consell d’alcaldes i també
de membres dels governs municipals». Llavors els consells seran com una
mancomunitat de municipis, sense suposar un excés de càrrecs i funcionaris. | DdG

Acció Social diu que està avaluant els
residents del centre de Mifas a Vilafant


El departament afirma
que Mifas podrà acollir els
discapacitats en el centre
de dia de Vilafant a
principis de setembre
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El nou centre de dia que Mifas
(Minusvàlids Físics Associats) va inaugurar el  de juliol té tots els papers en regla però encara no pot rebre cap pacient amb discapacitat física.
Segons el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, des de la primera quinzena de juliol el nou edifici construït a Vilafant compleix tots els requisits necessaris per acollir persones amb minusvalidesa física. Tot
i això, el departament va assegurar
que «encara no és possible l’entrada dels pacients dins el centre
perquè falta un tràmit».
Aquest paper, anomenat «vist i

Detenen un
lladre que havia
entrat a robar a
nou de cases
de Girona
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Mifas paga un
servei inoperatiu

EFECTES DE LA MAT

Empreses de la Vall
de Sau es queixen
a la Generalitat



El president de Mifas (Minusvàlids Físics Associats), Pere
Tubert, es queixava de la «lentitud» d’Acció Social a l’hora de presentar els permisos necessaris per
obrir el nou centre ocupacional de
Vilafant. Tubert explicava que Mifas
està pagant els operaris i tots els
costos que comporta el manteniment d’un edifici quan «Acció Social
no els deixa tenir cap pacient». Des
de Mifas s’argumenta que si el departament no dóna el permís necessari que els defineix com a minusvàlids físics, l’associació no podrà
engegar nous projectes dirigits a
les 20 persones que poden haver-hi
al centre de Vilafant. Mifas també
vol passar de les 32 a les 36 places
a la seva seu de Girona però Tubert
explicava que des d’Acció Social no
reben prou subvencions.

Diari de Girona, 2008-08-07, p. 10.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat  de juliol un veí de
Pineda de Mar (Maresme), que ja
ha ingressat a la presó, acusat
d'entrar a robar en nou domicilis
de diferents localitats de la província de Girona.
Segons ha informat avui la policia autonòmica, des del mes de
març passat els investigadors havien detectat un augment dels robatoris en cases situades en urbanitzacions de municipis de diferents comarques gironines, com
Palau-saverdera, Maçanet de la
Selva, Vidreres, Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro i Calonge.
Els Mossos van concloure que
l'autor de tots els robatoris era un
sol individu, que utilitzava per
desplaçar-se fins als seus objectius un turisme robat el mes de febrer passat a l'aeroport de Girona,
i, després d'identificar el presumpte lladre, van muntar un dispositiu per detenir-lo.
Dijous passat, els Mossos van
identificar el lladre a la ciutat de Girona, just quan acabava de cometre un robatori en una casa de
Santa Cristina d'Aro i tenia tres rellotges, un braçalet i un collaret, entre d'altres joies de valor. A més, en
el turisme que conduïa van decomissar un televisor que també
constava com a sostret.
En total, la policia catalana imputa a Mohammad D., de  anys
i nacionalitat algeriana, nou robatoris amb força a l'interior d'habitatges, un robatori i un furt d'ús
de vehicle.

GIRONA | ACN

Un grup de visitants minusvàlids, a la inauguració del centre de dia.

plau», és el que especifica les condicions en què es troba cada discapacitat que vol aconseguir una
de les  places que ofereixen les
instal·lacions.
Per tant, Acció Social està fent al
llarg del passat mes de juliol i
aquest agost una sèrie de proves
mèdiques i de consultes als «futurs»

pacients del servei que Mifas i el delegat del govern a Girona, Jordi
Martinoy, van inaugurar fa dues
setmanes. Acció Social va dir que
Mifas i departament van arribar a
un acord on l’associació mantindria
tancat el servei fins que s’haguessin fet tots els tràmits per tal de que
els usuaris puguin accedir al servei.

El Consorci per a la Promoció
Turística de la Vall de Sau-Collsacabra ha tramès una carta a la
Generalitat i on mostra la preocupació que tenen les empreses
del sector turístic pels efectes que
tindrà la construcció de la línia de
molt alta tensió (MAT) en el seu
pas pel territori de la Vall de Sau i
el Collsacabra a la comarca
d'Osona. Segons es diu en la carta amb l'impacte que té la línia a la
zona el sector es veurà «perjudicat»
i fins i tot «en perilla la continuïtat».
Davant dels efectes que tindrà la
línia al sector demanen «reconduir» el projecte de manera que es
faci amb totalitat la línia soterrada.

