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COMARQUES

La Subdelegació del Govern a Girona
amaga les dades del «Pla Zapatero»
 S’han presentat ja més de 600 projectes, que donaran feina a unes 4.710 persones
DIARI DE GIRONA
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La Subdelegació del Govern a Girona no va voler facilitar ahir a Diari de Girona les dades referides als
ajuntaments gironins en relació
amb el Fons Estatal d’Inversió Local, més conegut com a «Pla Zapatero», i es va remetre a les explicacions que la ministra Elena Salgado té previst oferir dilluns en
roda de premsa.
De tota manera, el subdelegat
del Govern, Francesc FranciscoBusquets, sí que va explicar a la Cadena Ser que els ajuntaments gironins havien presentat, a dia d’ahir, un total de  projectes al Fons
Estatal d'Inversió Local. Quan faltaven poc més de  hores perquè
s’acabés el termini per entrar-los –la
darrera data és avui,  de gener–,
la majoria dels consistoris havien
fet ja els deures i havien presentat
a la Subdelegació del Govern els
seus projectes.
Segons va informar Catalunya
Ràdio, a les comarques gironines
hi havia ahir encara sis ajuntaments, entre els quals els de Vilanant i de Pontós (tots dos a l’Alt Empordà), que no havien presentat els
seus projectes. Pel que fa a curiositats, s'ha donat el cas que el municipi de Palau-saverdera ha presentat només un projecte que no
cobreix la totalitat de la quantitat
assignada, de manera que es quedarà sense percebre . euros. En
total, l'Estat destinarà a les comarques gironines  milions
d’euros per a projectes d’aquest
fons.

Palau-saverdera ha presentat
un projecte que no cobria la
quantitat assignada i deixarà
de percebre 3.000 euros
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La direcció de l’hospital Trueta i els
membres de la Junta de personal del
centre gironí van mantenir ahir una
reunió en què es va tornar a parlar
dels problemes d’aparcament que
tenen, sobretot, els treballadors del
torn de tarda. Segons van confirmar
des del centre, la direcció traslladarà a l’Ajuntament de Girona i a l’entitat Mifas la demanda que van
plantejar-li els representants sindicals: que els empleats de tardes puguin deixar el cotxe a l’aparcament
que Mifas té a prop de l’entrada
d’urgències del Trueta, almenys
fins que s’hi instal·lin mòduls prefabricats per la construcció del nou
hospital. Els sindicats amenacen
de tornar a mobilitzar-se, com ho
van fer fa uns mesos, si d’aquí a dues
setmanes no han obtingut una solució a la problemàtica.
Les dificultats dels treballadors
que hi van en vehicle propi per
aparcar a l’hospital Trueta han estat
denunciades pels sindicats en re-

plec d'obres municipals que, una
a una, els ajuntaments li han fet arribar per poder-les entrar als ajuts.
El Govern espanyol va iniciar ahir
els pagaments als primers municipis. Aquesta primera tongada és
la dels pobles de menys de  habitants i a les comarques de Girona, Campelles ja ha rebut els diners.

El centre cívic de Sant Narcís, una de les obres que es farà.

Més de 330 consultes a la Diputació

Però que els projectes s’hagin presentat no vol dir que ja estiguin tots
aprovats. De fet, segons les dades
que apareixen ahir al web del Ministeri d’Administracions Públiques (MAP), només hi havia un total de  consistoris gironins als
quals ja se’ls havia donat el vistiplau: es tracta d’Olot, Pont de Molins, Besalú, Girona, Llers, Salt,
Llançà, Sant Aniol de Finestres, Banyoles, Ribes de Freser, Vilablareix,
Begur, Juià, Riudarenes, la Vall
d’en Bas, Aiguaviva, Vilajuïga, Alp,
Fontanals, Sant Joan les Fons,
Ullastret, Sant Miquel de Campmajor, Campelles, Sant Joan de
Mollet, Cruïlles, Sant Joan de les
Abadesses i Vidrà.



iterades ocasions. De fet, a finals de
febrer de l’any passat una cinquantena d’empleats van expressar el
seu malestar amb una manifestació
que va tallar la carretera N-II a l’alçada de l’hospital.
Segons afirmen els sindicats, els
canvis que s’han fet fins ara en les línies d’autobús de l’àrea de Girona
han generat algunes millores, però
del tot insuficients per solucionar la
manca de places d’aparcament, sobretot pels treballadors de tardes,
que arriben a l’hospital abans que els
del matí hagin marxat. També recorden que de moment no s’ha
creat la línia que havia d’unir el
Santa Caterina, el Güell i el Trueta.
Per això ahir van proposar a la direcció que els empleats de tarda puguin deixar el cotxe a l’aparcament
municipal gestionat per Mifas que hi
ha prop de l’entrada d’urgències. I la
direcció es va comprometre a traslladar la proposta als dos ens. Si no
hi ha solució, els sindicats preveuen
noves mobilitzacions.
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LLAGOSTERA

ERC presenta al·legacions
als pressupostos
El grup municipal d’ERC a Llagostera ha presentat al·legacions al
pressupost municipal demanant
que s’incorpori una partida per a
millorar edificis municipals, que es
mantingui l’ajut al Tercer Món,
augmentar la partida per adquirir
finques, incorporar el romanent de
la partida de la urbanització de la
carretera de Sant Feliu i reestructurar la plantilla de persona, entre
altres propostes.
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Menys de 30 municipis aprovats

L'oficina tècnica i jurídica que va posar en marxa la Diputació de Girona per canalitzar les demandes d'ajudes de l’anomenat «Pla Zapatero» havia atès, fins al dia d’ahir, 337 consultes de 137 ajuntaments
gironins. El vicepresident de l'ens i diputat de Cooperació Municipal, Narcís Casassa, va explicar que «en aquests moments s'acaba una primera
fase», però va garantir que la Diputació es compromet, a través de l'àrea
de Cooperació Municipal i el SAF, a «continuar assessorant i ajudant els
municipis a la contractació, licitació i execució de les obres previstes». L’oficina tècnica i jurídica que ha posat en marxa la Diputació de Girona ha
implicat activament les àrees de secretaria, intervenció, cooperació, contractació, serveis jurídics, noves tecnologies, arquitectura, enginyeria, i el
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El Trueta plantejarà que els
empleats de tarda deixin el
cotxe a l’aparcament de Mifas

Breus
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Hi ha sis municipis gironins,
entre els quals Vilanant i
Pontós, que encara no han
presentat les seves propostes

Al llarg dels darrers dies, els
ajuntaments de tota la demarcació
s'han afanyat a presentar, sempre
per via telemàtica, els projectes

11

que es poden beneficiar d'aquest
fons estatal destinat als consistoris.
Durant les darreres setmanes, la
Subdelegació ha anat rebent tot el

CIU

Xuclà veu a Moçambic
l’efecte de la malària
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El diputat gironí de CiU al Congrés, Jordi Xuclà, ha visitat Moçambic per comprovar sobre el terreny els efectes que està tenint la
malària. Aquest viatge, que va començar el passat dia  i acabarà
avui, li ha servit per visitar Catembe, on es reparteixen . teles mosquiteres als col·lectius més
vulnerables. El viatge està organitzat per Creu Roja i la Federació
de Planificació Familiar d'Espanya.

WORKSHOP
(CURSET INTENSIU)

VIU EL COUNTRY!!!
VINE A BALLAR I A APRENDRE

BALLS NOUS 2009
AMB ELS PROFESSORS:

CARLES i MARTA PURROY
JUANJO i ANNA
T’esperem el proper

DISSABTE 7 DE FEBRER a les 22 h (fins a la 1)
al CENTRE CÍVIC DE PEDRET (C/ Pedret, 152-156 de GIRONA)
Preu de l’entrada: 5 €

