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SANT FELIU DE G.

SERVEIS

Servei mínim
per buidar el
rebuig, però la
vaga continua

Giropark deixa la Bisbal dos
dies sense la zona blava

E.A.
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Els serveis mínims de la
recollida d’escombraries
de Cespa a Sant Feliu havien de buidar aquesta
matinada els contenidors
de rebuig i recollir les bosses amuntegades al voltant, segons es va acordar
en la reunió que el comitè
de vaga i representants de
l’empresa van fer ahir a la
tarda. Però l’aturada de la
majoria de la plantilla continuarà, ja que les converses per negociar la redacció final del nou conveni
no avancen, segons fonts
sindicals, perquè l’empresa no vol. Els treballadors
defensaven la vaga, ahir,
amb comentaris al perfil
de l’alcalde a Facebook, però cada cop més ciutadans
criticaven la imatge de la
brossa acumulada en ple
juliol –amb l’impacte afegit de les altes temperatures i l’efecte negatiu sobre
el turisme–. L’alcalde,
Joan Alfons Albó, els va replicar si la gent de Sant Feliu ha de pagar la reforma
laboral aprovada pel govern del PP a Madrid. I un
veí instava el col·lectiu a
“fer vaga a la japonesa” per
sortir a més mitjans i deixar el poble net. ■

a L’empresa, que havia perdut la concessió, va retirar per sorpresa les expenedores de tiquets la
setmana passada a El servei ja s’ha reactivat i l’Ajuntament amenaça amb la demanda

Nova concessió
per cinc anys i
cànon més alt

Joan Puntí
LA BISBAL D’EMPORDÀ

L’empresa Giropark va
deixar la setmana passada
dos dies sense zona blava
la Bisbal d’Empordà perquè es va emportar per
sorpresa les màquines expenedores de tiquets i va
obligar la nova empresa
concessionària, Aparcaments Costa Brava, a accelerar la instal·lació de
màquines noves, que estan actives des de divendres passat. La retirada de
les caixes de les màquines
–van deixar els peus– ha
fet reaccionar l’Ajuntament, que li ha demanat la
restitució –o el pagament
del seu valor– a través
d’un requeriment, previ a
una demanda judicial si no
accedeixen a la petició.
Giropark ha tingut la
concessió de la zona blava
des del 2004 fins a finals
del mes passat, moment
en què va perdre el nou
concurs iniciat l’abril passat que va obtenir l’empresa Aparcaments Costa
Brava. L’alcalde de la Bis-

—————————————————————————————————

La resolució final del concurs
de concessió tancava una situació inestable que venia
d’una pròrroga forçada a finals del 2011. La nova concessió ha recaigut en l’empresa Aparcaments Costa
Brava SL, que ha assegurat
una millora dels ingressos i
del servei. Les màquines expenedores instal·lades són
deu, tres menys de les retirades la setmana passada per
Giropark. L’alcalde, Òscar
Aparicio, garantia ahir la reposició total si feia falta.
Expenedora de tiquets de la plaça Nova de la Bisbal ahir al matí ■ J. PUNTÍ
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expenedores. Aquest va ser
el nombre de caixes retirades
per la concessionària Giropark la setmana passada.

bal, Òscar Aparicio, argumenta la demanda feta a
l’empresa que va retirar
les màquines expenedores: “Reclamem les màquines a Giropark perquè no
són seves. En la concessió
quedava ben clar que passaven a l’Ajuntament.
S’ha fet un requeriment a
Giropark perquè les torni i

perquè ens van deixar uns
dies sense zona blava, sense avisar. A més, encara
que hagin perdut la concessió, per la llei de
contractes fins que no
se’ls digui tenen l’obligació
de prestar el servei. I ningú no els ha dit que no ho
facin.” La petició de l’Ajuntament és perquè retornin

JUDICIAL

URBANISME

Obliguen un banc a
tornar 102.000 euros
a un client de Girona

Querella contra l’obra de
Mas Nou, a Castell d’Aro

a Bankpyme va

invertir en valors de
Lehman Brothers tres
mesos abans del crac

Redacció
GIRONA

L’Audiència de Girona ha
condemnat l’entitat bancària Bankpyme a retornar 102.000 euros més els
interessos legals a un jubilat que va invertir en valors de Lehman Brothers
tres mesos abans del crac
de la companyia americana. Segons diu la sentència, a la qual ha tingut ac-

cés la Cadena Ser, l’entitat
no va advertir el seu client
dels riscos i per això va
perdre els diners.
Els fets pels quals el
client reclama van tenir
lloc el juny del 2008, quan
l’home va adquirir aquests
valors de Lehman Brothers assessorat per l’especialista en inversions de
la sucursal de Bankpyme
del carrer Migdia de Girona. I ho va fer quan els rumors sobre l’agonia de la
multinacional de serveis
financers americana eren
evidents i ja corrien com la
pólvora en els sectors professionals. ■

a Alguns propietaris

no volen pagar la
reurbanització, i el ple
ratifica que es farà

Emili Agulló
CASTELL-PLATJA D’ARO

El tinent d’alcalde de Planificació Urbanística de
Castell-Platja d’Aro, Pep
Solé, va revelar ahir a la nit
que un grup de propietaris
de la urbanització Mas
Nou han presentat una
querella criminal contra
l’alcalde, ell mateix i diversos tècnics d’Urbanisme
per aturar el projecte de
reurbanització del sector,
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pressupostat en 35,7 milions amb càrrec als titulars de les parcel·les. Solé
considera la querella com
una de “les eines per no haver de pagar” les quotes,
després que el TSJC obligués el consistori a tirar
endavant les millores urbanes però deixant clar
que les haurien d’assumir
els privats, “les persones
directament beneficiades
de les obres”. Com a resposta a la decisió dels propietaris disconformes, el
govern municipal va sotmetre al ple una moció per
comprometre tots els
grups polítics en la reforma de les urbanitzacions

que no disposin de serveis
de qualitat, com ara l’asfaltatge, les voreres, l’enllumenat o el clavegueram.
El text es va aprovar amb
els vots de CiU, el PP, ICV i
ERC, com a mostra d’unitat, però el PSC es va abstenir. La socialista Dolors
Padilla va argumentar que
no entenia “l’objectiu” del
text i que no volia que es
fes servir el suport del PSC
com a resposta política a
una querella judicial.
El desmarcatge de Padilla va enutjar l’alcalde,
Joan Giraut, i la resta del
govern de CiU i el PP. Solé,
però, va insistir que estan
“convençuts que la quere-

les màquines o “el valor
d’aquestes”. A hores d’ara,
la nova concessionària ja
ha normalitzat la situació,
tot i que els residents al dia
del pagament de l’impost
de vehicles que tenen la
primera hora d’estacionament gratis no disposaran
fins al setembre de les noves targetes. ■

lla no té fonament” i que
“la justícia dictaminarà
que les coses s’han fet bé”.
Els horts urbans
D’altra banda, el ple també
va aprovar el reglament
per adjudicar horts urbans a jubilats i famílies
amb dificultats econòmiques del municipi, que són
els col·lectius que tindran
prioritat. Les al·legacions
d’ICV i el PSC perquè en
els criteris d’adjudicació
afavorissin les famílies
amb un nivell de renda inferior a 1,5 vegades la renda de l’IPREM van ser desestimades pel fet que la
cessió es per tres anys i la
renda familiar pot variar
en aquest període. Tot i això, el regidor de Sostenibilitat, Antoni Botellé, va garantir que els serveis socials tindran pes per decidir adjudicacions. ■

