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GIRONA, SALT I SARRIÀ

Girona rebaixa mig milió la compensació
per l’ocupació de l’aparcament del Trueta

SARRIÀ DE TER

 Els serveis mèdics resten places a l‘estacionament que està gestionant una societat

Més de cent comensals
a la festa del Roser

Breus

ANIOL RESCLOSA
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L’Ajuntament de Girona va aprovar, en el ple de dilluns a la nit, una
modiﬁcació del conveni signat el
passat 17 de febrer del 2010, que
establia una indemnització
d’1.344.709 euros per part del Servei Català de la Salut a l’empresa
Tadiﬁ SLU, per la privació de l’explotació de l’aparcament situat a la
plaça Vila Perpinyà, al costat de
l’hospital Trueta, on actualment es
troben els mòduls per a consultes
externes de l’hospital gironí. Els
barracons es van col·locar en part
de l’aparcament en superfície que
gestiona Tadiﬁ, motiu pel qual
s’havia de compensar aquesta societat.
El nou conveni subscrit entre Tadiﬁ SLU, el Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya
i l’Ajuntament de Girona, que és el
propietari dels terrenys, estableix
una reducció d’uns 500.000 euros
respecte al primer acord, fet que
permet reduir el cost que el Servei
Català de Salut de la Generalitat de
Catalunya ha d’abonar íntegrament a l’empresa en qüestió.
Aquesta modiﬁcació del conveni,
un cop aprovada pel ple municipal,
resta condicionada a la seva aprovació per part dels òrgans competents del CatSalut i, en el seu cas, de
la Generalitat de Catalunya.
L’acord estableix que es tracta
d’una indemnització per la concessió atorgada en el seu moment
a Tadiﬁ, per l’explotació d’una superfície de 2.300 metres quadrats
que corresponen a 116 places d’a-

El Centre Cultural Parroquial
Mn. Domingo Casanellas, va celebrar diumenge la tradicional
Festa del Roser, amb una missa, un
dinar de germanor amb 108 comensals i la representació teatral
de l'Agrupació Teatral Els Rierencs
de Riudarenes que va representar
El trampós entrampat, una obra
còmica, original de Nicasi Camps
i Pinós, en la qual es recreen les facècies d’un mossèn de poble que
organitza un pelegrinatge a Roma
de desgreuge pels pecats dels homes del poble, que freqüenten
massa sovint una casa de mala
nota instal·lada als afores del municipi.
RELIGIÓ

Sarrià acull una trobada
de Vida Creixent
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Els mòduls per a les urgències es van inaugurar el gener d’aquest any sobre un aparcament.

Fa dos anys s’havia aprovat
fer un pagament de més
d’1,3 milions d’euros per
inhabilitar mitja instal·lació

parcament del total de 203 places
que preveia la concessió, pel termini d’un any, renovable automàticament cada anualitat, ﬁns a
un màxim de 10 anys, i ﬁxant la indemnització per la privació temporal i parcial de la concessió en

850.000 euros. També es preveu la
possibilitat d’ampliar la concessió
de l’aparcament públic que resta vigent, amb terrenys situats al sector
de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, a l’efecte de reordenar aquesta zona de la ciutat.
La regidoria d’Hisenda i Règim
Interior de l’Ajuntament de Girona, Maria Àngels Planas, ha valorat positivament aquesta reducció
de la indemnització ja que «representa un important estalvi per
a les arques públiques i també

una bona notícia per als contribuents». En aquesta línia, Planas recorda que aquesta modiﬁcació
del conveni va en línia amb el posicionament que l’actual equip de
govern va prendre quan era a
l’oposició. Convergència i Unió va
votar en contra del conveni de l’any 2010 que establia una indemnització d’1.344.709 euros. En el
ple, la proposta es va aprovar amb
els vots a favor de CiU, PP i ICVEUiA. El PSC i la CUP es van abstenir.

La parròquia de la Mare de Déu
de la Misericòrdia de Sarrià de Ter
acull avui la XXI Trobada diocesana de Vida Creixent, el moviment
cristià de persones grans. Els actes
començaran a les deu del matí,
quan els participants seran acollits
i es farà una visita guiada per Sarrià de Ter. Tres quarts d’hora més
tard, hi haurà assajos de cants i seguidament l'assemblea. A dos
quarts de dotze del migdia, el bisbe Francesc Pardo, presidirà la celebració de l'Eucaristia. A les dues
del migdia, hi haurà un dinar de
germanor a Platja d'Aro.

Signen l’acord perquè el guanyador dels
focs de Blanes tanqui les Fires de Girona
www.tribunadegirona.com

CICLE DE CONFERÈNCIES «IDEES NOVES PEL FUTUR»

«Competitivitat, innovació
i internacionalització:
un full de ruta per
l’economia catalana»
Sr. F. Xavier Mena
CONSELLER D’EMPRESA I OCUPACIÓ
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
PRESENTARÀ L’ACTE

Sr. Eudald Casadesús

Tribuna Girona el convida a la
conferència que se celebrarà

Demà
A les 19.30 de la tarda a l’Espai Caixa
Plaça Poeta Marquina núm. 10 de Girona
És obligatori formalitzar la inscripció a www.tribunadegirona.com
La conferència és gratuïta. Les places són limitades.
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L’Ajuntament gironí
pagarà 12.500 euros a la
pirotècnia que guanyi el
concurs de la Costa Brava
GIRONA | DdG

Els alcaldes de Girona i Blanes,
Carles Puigdemont i Josep Marigó, van signar ahir al migdia el
conveni que permetrà que el primer premi del 42è Concurs Internacional de Focs d’Artiﬁci de la
Costa Brava – Trofeu Vila de Blanes, faci l’espectacle pirotècnic
que clou les Fires de Sant Narcís
a Girona.
La voluntat de l’Ajuntament de
Girona és convertir la cloenda
de les Fires en un gran espectacle
pirotècnic, i per aquest motiu vol
comptar amb una empresa de
reconegut prestigi que garanteixi l’èxit d’aquesta celebració.
En aquest sentit, l’Ajuntament
de Blanes ha previst a les bases reguladores del concurs d’aquest
any que el guanyador del primer

Carles Puigdemont i Josep Marigó poc abans de signar el conveni.

premi faci l’espectacle pirotècnic també a Girona, amb una retribució de 12.500 euros.
El nou equip de govern de l’Ajuntament de Girona va acabar, en
les Fires de l’any passat, amb la rutina d’adjudicar sempre a la pirotècnia catalana Igual el comiat

de les Fires. L’any passat ja es va
apostar per contractar una altra
pirotècnia de prestigi, l’empresa
Pirotecnia Zaragozana, que aleshores acabava de vèncer en el
concurs de Tarragona. La pluja
però, va impedir l’espectacle dels
aragonesos.

