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EL BAIX EMPORDÀ

ANIOL RESCLOSA

L’antic concessionari
de la zona blava de
la Bisbal se n’endú
els expenedors
 L’Ajuntament calcula la pèrdua econòmica

que això ha representat per reclamar-la
L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà està fent números per reclamar econòmicament els perjudicis que li ha causat l’antiga empresa concessionària de la zona
blava que es va endur les màquines expenedores de tiquets. Així ho
ha explicat el regidor de Via Pública, Xavier Dilmé (CiU), que va
manifestar que «independentment
de qui siguin les màquines, no es
pot deixar un contracte que és vigent ﬁns que no l’agaﬁ el successor».
El regidor relata que el govern va
convocar un concurs per gestionar
la zona blava d’aparcament de la
Bisbal atès que l’anterior contracte
estava caducat i s’havia anat prorrogant. La darrera pròrroga vencia
el passat maig i, ﬁns aleshores,
Giropark era qui la gestionava. En
el concurs, amb que es volia modernitzar el sistema, s’hi van presentar tres empreses i va guanyar
Aparcaments Costa Brava. Dilmé
ha afegit que es va parlar amb Giropark per veure com es faria es
traspàs quan, per sorpresa de l’Ajuntament, el 4 de juliol es van trobar que les màquines expenedores
havien desaparegut, cosa que es va
atribuir a Giropark.

Segons Dilmé, va ser al voltant
de les dues del migdia i ningú ho
va detectar en el moment que passava. Així, Dilmé lamenta que l’empresa no donés cap avís o l’opció de
negociar. En tot cas, l’Ajuntament
entén que les màquines són seves
i critica que s’actuï així quan el nou
servei encara no havia entrat en
funcionament. I ha afegit que el
concurs contemplava que en un
primer moment es canviaven sis
màquines expenedores, i que la
resta es renovarien progressivament. Així, des del 4 de juliol i ﬁns
divendres passat, quan la nova
empresa va instal·lar 11 noves màquines, la zona blava a la Bisbal va
sortir gratuïta.
L’Ajuntament ha obert un expedient de resolució de contracte
per incompliment del que Dilmé
considera una «infracció greu»,
mentre calcula les pèrdues econòmiques que ha suposat la retirada de les màquines expenedores
per reclamar-les a Giropark davant
dels jutjats. A més dels diners que
no s’han ingressat, Dilmé cita la reposició d’onze màquines noves,
posar un nou sistema pels residents
i informar-los. Ahir, aquest diari va
intentar posar-se en contacte amb
responsables de Giropark.

Santa Cristina
exposa una
mostra sobre els
Jocs de Barcelona

ERC vol un compromís de
despesa dels pressupostos
dels anys 2013 al 2015

LA BISBAL | CARLES TORRAMADÉ

SANTA CRISTINA D’ARO | DdG

L’Ajuntament de Santa Cristina
d’Aro organitza des del divendres
i ﬁns al 24 de juliol una exposició
sobre els Jocs Olímpics de Barcelona: «Barcelona’92, vint anys després». La mostra és a la Sala d’Exposicions de la Caixa i es podrà visitar cada dia de les cinc de la tarda a les vuit del vespre.
Aquesta mostra es fa amb el material recopilat per Juli Castellà, del
Club Tir Olímpic Medes-Montgrí
de l’Estartit. Precisament, aquesta mostra de Castella i la seva
dona, Trini Agramunt, ja es va exposar a l’Estartit durant el mes de
maig. Tots els elements exposats a
la sala són del matrimoni que va
participar en els Jocs de Barcelona: un com a organitzador dels voluntaris de la seu de tir olímpic de
Mollet del Vallès i l'altra com a jutgessa de la competició de tir de
precisió, respectivament. Tasca
que van repetir durant la celebració dels Jocs Paralímpics.

PALAFRUGELL
DdG

ERC a Palafrugell ha manifestat
que condiciona el seu suport al Pla
de Desenvolupament Econòmic i
de Cohesió Social a la inclusió
d’un calendari per al seu desenvolupament, així com a un compromís de despesa per als pressupostos del 2013 al 2015. Així, els republicans manifesten que amb
aquests compromisos no es corre
el risc que el Pla, un cop enllestit,
«es quedi en un calaix per falta de
recursos i sigui un nou motiu de
desengany i allunyament dels ciutadans de les institucions públiques».
El grup d’ERC recorda que ha
tingut una participació activa i
que ha tingut aportacions cabdals
en l’elaboració del document inicial que ara servirà per obrir un
procés de participació ciutadana.
En tot cas, Esquerra diu que és «des
d’aquesta voluntat constructiva
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Residus acumulats a la via pública, al costat dels contenidors plens.

La vaga d’escombraries ja
es fa evident a Sant Feliu
 Els residus s’acumulen a la via pública mentre que

l’empresa i els treballadors segueixen sense asseure’s a negociar
SANT FELIU DE GUÍXOLS |C.TORRAMADÉ

Bosses d’escombraries, mobles,
caixes de cartró, gots de plàstic... s’acumulaven ahir al migdia pels carrers de Sant Feliu de Guíxols. Avui,
a les sis del matí, s’han complert
tres dies des que es va iniciar la
vaga de recollida d’escombraries i
neteja viària i, de moment, no
sembla que hi pugui haver cap
solució imminent. Ahir, el secretari
d’Activitats Diverses de CCOO, Xavier Vives, comentava que estaven

que es vol posar de manifest els
dubtes respecte a la futura apliació
del pla».
Els republicans lamenten que en
la modiﬁcació de crèdit d’1.373.000
euros corresponent al romanent
2011 no es destinés cap import a la
promoció econòmica, ni a la formació ocupacional, ni tampoc a l'educació, perdent una oportunitat
cabdal per a posar les bases per a
la reactivació econòmica local.
Amb aquests antecedents ERC
només donarà suport a un eventual acord sobre el Pla si la proposta
que es traslladi a la ciutadania inclou un calendari de desenvolupament per a la seva discussió, així
com un compromís de despesa i
una proposta de modiﬁcació de
crèdit habilitant una primera partida inicial pel 2012.
Segons el portaveu d’ERC, Sergi Sabrià, «sense calendari i sense
compromís de despesa el Pla no té
sentit i fer-hi participar la ciutadania, seria un frau i un engany».

a l’espera que la direcció general de
Treball de la Generalitat convoqués
els representants dels treballadors
i els de l’empresa que té el servei
adjudicat perquè s’asseguin a negociar. En aquest sentit, Vives va
responsabilitzar Cespa que en
aquesta setmana no hi hagi hagut
cap tipus de contacte, a excepció
dels diaris que estableixen els serveis mínims. La setmana passada,
ja van tenir dues mediacions que
no van arribar enlloc.

Quant als serveis mínims, Vives
consideren que els treballadors
en fan «en excés», si bé va afegir
que no volen entrar en discussió
per aquest assumpte.
En tot cas, els serveis mínims ja
es fan evidents als carrers de la localitat amb l’acumulació de residus
entorn de contenidors i papereres.
I les queixes dels veïns s’incrementen, tant per la imatge que
dóna la ciutat com per les males
olors i qüestions higièniques.

Uns 4.000 palafrugellencs
sense gas per unes obres
que provoquen una fuita
PALAFRUGELL | E.PADILLA

Cap a 4.000 abonats de Gas Natural de Palafrugell van passar
ahir dues hores i escaig sense subministrament a causa d’una fuita
provocada per la brigada municipal, que feia obres al clavegueram.
Cinc minuts abans de les onze
del matí, uns operaris que treballaven en les conduccions que recorren el subsòl del carrer Palamós
van picar a una canonada de gas
de mitjana pressió. Per precaució,
segons van explicar des de la companyia, es va estroncar el subministrament de gas de part de la població. Els Bombers de la Generalitat, per la seva part, van conﬁnar
una quarantena de persones en els
seus habitatges mentre es buscava el punt exacte de la fuita. Els professionals antiincendis, però, marxaven tot just a un quart d’una un
cop els operaris de Gas Natural es
van fer càrrec de l’avaria. El subministrament de gas es va restablir
a tots els abonats aproximada-

ment a dos quarts de dues del
migdia, segons van explicar tant
des de l’Ajuntament com des de la
companyia del servei.
Ahir a Palafrugell els Bombers
de la Generalitat encara hi van haver de fer un altre servei. A dos
quarts de cinc de la tarda es declarava un incendi a un altell d’un
habitatge de Tamariu situat al número 10 del carrer Sali. L’altell, al
pis del capdamunt d’un bloc de
tres alçades, era un espai d’uns 40
metres quadrats que contenia un
menjador, una cuina, un lavabo i
un dormitori. La sobrecàrrega
d’un endoll és la causa probable
d’un incendi que va destruir totalment l’espai i va empudegar de
fum la resta de l’ediﬁci. Quatre
dotacions de Bombers van treballar per extingir les ﬂames i el Sistema d’Emergències Mèdiques
(SEM) va atendre una persona
que presentava lesions lleus, però
no va caldre dur-la a cap centre
hospitalari.

