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COMARQUES

El municipi haurà d’esperar un mes més
per conèixer el cost del Banyolí de l’Any
 L’alcalde, Miquel Noguer, reconeix que el carril bici «no és l’òptim» i és «molt millorable»

BANYOLES | ANNA TARRÉS

Han passat més de 30 dies des
de la celebració dels premis del
Banyolí de l’Any i un ple municipal des de la petició que els partits
a l’oposició (ERC i ICV) van fer a
l’alcade de Banyoles, Miquel Noguer, perquè informés respecte
dels costos d’aquests guardons;
però malgrat l’espai temporal de
marge, el batlle no va poder satisfer ahir la demanda dels dos partits.
Saber quant ha costat el Banyolí
de l’Any serà una incògnita un
mes més. Miquel Noguer es va
comprometre ahir que serà en el
proper ple del 30 de novembre
quan traslladarà els números pressupostaris de la primera edició i
polèmica del Banyolí de l’Any.
Durant la celebració de la reunió
mensual del consistori, Noguer va
explicar amb poca concreció el
motiu d’aquesta demora: «no hem
dit res perquè ens falta alguna
cosa per arribar», va dir, recordant
la conversa que havia mantingut
minuts abans amb la portaveu
d’ERC, Eulàlia Turró. Després de
preguntar a la regidora què li havia traslladat l’alcalde, Turró va explicar que queda pendent la con-

Banyoles només apuja les escombraries


L’Ajuntament, condicionat per la crisi econòmica, ha decidit per al
2010 congelar els impostos i només apujar la taxa de les escombraries un 4,5 per cent; fet que suposa un increment de 5 euros anuals de la
factura d’aquest servei. Tot i aquesta contenció en la pujada de la pressió
fiscal, ERC i ICV van trobar a faltar algunes ajudes i bonificacions per
aconseguir rebaixar les despeses dels ciutadans del municipi. En aquest
sentit, des dels dos partits es van proposar bonificacions en el tema de
l’energia solar, a les empreses que mantenen el nombre de treballadors i
també una ajuda per a les famílies que tinguin dificultats econòmiques a
causa de l’atur, entre d’altres. Per aquest motiu, ERC i ICV van votar en
contra de la proposta. BANYOLES | A.T.

ﬁrmació de la quantitat econòmica de la subvenció que la Cambra de Comerç de Girona ha de
donar al consistori local.
Passant a un altre tema, la regidora d’ICV, Núria Langa, va exposar i criticar la resolució municipal
del carril bici al carrer Canaleta.
Considera que l’execució ha estat
un «error» perquè agreuja el tema
de la seguretat viària tant per als ciclistes com per als vianants i conductors que surten de casa seva, ja
que per accedir a la calçada del
carrer han de creuar el carril bici.
Noguer va respondre Langa ac-

ceptant i reconeguent que l’actual carril bici «no és el resultat òptim» i que és «molt millorable» i
amb algun tram pendent; i ﬁns i
tot va argumentar que és millor tenir-lo que continuar un temps
sense aquest. Entre altres justiﬁcacions respecte a això sobre el traçat i l’amplada del carril, l’alcalde
va explicar que el projecte s’havia
redactat d’acord amb la policia local, de la direcció del centre escolar
i dels pares i mares que van estar
informats, i van acceptar la proposta que l’Ajuntament els traslladava. De totes maneres, Nogu-

er va indicar que es notiﬁcaria a la
policia local perquè en tinguessin
constància.
Reclamen criteris viaris
Sumant-se a la reivindicació
de la regidora d’ICV, des del grup
d’ERC es va fer un «prec seriós» a
l’equip de govern en temes de
mobilitat. Eulàlia Turró va reclamar a l’alcalde que deﬁneixin
quins són els seus criteris en matèria de mobilitat, ja que consideren que les actuacions fetes ﬁns
ara no responen a un criteri lògic.
Tant ICV com ERC van tornar a recordar en aquest ple l’estudi tècnic del RACC sobre la mobilitat del
municipi. Des de l’oposició es
considera que el cost econòmic
que va suposar l’encàrrec d’aquest
estudi ha estat en va, perquè ﬁns
ara només s’han fet «pedaços», segons va qualiﬁcar Turró.
En aquest punt, el regidor d’Urbanisme, Jordi Bosch, va argumentar que el projecte del RACC
es va redactar sobre la base del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de l’any 1984, on es preveia
la urbanització de la zona de sota
monestir, un espai a dia d’avui
encara pendent de desenvolupar.
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Adjudiquenels
consultoris
d’Amer,
Vilablareixiles
Planesd’Hostoles
GIRONA | DdG

La Generalitat de Catalunya,
per mitjà de l’empresa pública
GISA, ha adjudicat en obres d’equipaments a les comarques de
Girona 1.890.000 euros durant el
mes d’octubre passat. En concret,
es tracta de tres nous consultoris
que es construiran a les Planes
d'Hostoles amb 750.000 euros,
així com les obres de construcció
del nou consultori local d'Amer per
579.000 euros i el de Vilabreix,
amb un pressupost de 563.000
euros.
En total, el Govern català invertirà en obres i projectes en matèria de transports, carreteres i
equipaments 19,4 milions d’euros.
D'aquests, 15 milions corresponen
a obres en matèria d'infraestructures, carreteres i equipaments, i
els 4,4 milions restants, a projectes
constructius, estudis informatius
i direccions d'obra. Entre les adjudicacions més destacades d’aquest mes hi ha les obres de nova
construcció del CEIP El Colomer
de Bigues i Riells per 4 milions i les
obres d'ampliació del CEIP Mestre Marcel·lí Domingo de Roquetes (3,2 milions).

L’Estat subvenciona Mifas i la Fundació Ramon Noguera
 Els diners serviran per

fer un programa d’atenció
domiciliària i arreglar uns tallers
a Montilivi, entre d’altres
GIRONA | DdG

El Ministeri de Sanitat i Afers Socials ha atorgat a Mifas una subvenció de 213.000 euros, mentre
que la Fundació Ramon Noguera

en rebrà uns 150.000. Es tracta de
dues ajudes procedents del 0,7%
de l’IRPF que es destina a entitats
de caràcter social.
Els 231.000 euros de Mifas suposaran 100.000 més dels que va
rebre l’any passat i estan inclosos
en els 2,2 milions que han anat a
parar a la federació Ecom, que
agrupa bona part de les organitzacions de gent amb discapacitat
física de Catalunya. Els diners ser-
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viran per fer un programa d’atenció domiciliària (41.000 euros),
contruir una residència (60.000
euros) i acabar les obres del centre de Vilafant (130.000 euros).
Reformar tallers a Montilivi
La Fundació Ramon Noguera, per
la seva banda, destinarà de manera
íntegra els 150.000 euros (un 50%
més del que va rebre l’any passat)
a un projecte de reforma dels ta-

llers de l’entitat a Montilivi. Els treballs serviran per adaptar l’ediﬁci,
construït ara fa 20 anys, a les necessitats actuals, i millorarà les
condicions a les més de 100 persones a qui dóna servei. Aquests
15.000 euros estaran inclosos en
un «paquet» de 699.000 euros que
rebrà la coordinadora de Tallers de
Catalunya.
«En una època de crisi en què,
forçosament, els pressupostos pú-

blics han de ser austers i de contenció, el govern socialista dóna
prioritat a les polítiques socials»,
assenyala la diputada gironina
Montse Palma, que, juntament
amb la senadora Pepa Celaya, ha
estat la interlocutora dels socialistes amb les entitats en el procés
per demanar i aconseguir les subvencions. Palma i Celaya han avalat els projectes de les dues entitats
durant els darrers cinc anys.

