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Girona, Salt i Sarrià

Aixecaran la moratòria
per permetre l’obertura
de restaurants al centre
 La mesura que afectava el Barri Vell, el Mercadal i la Devesa-Güell

La Mesa d’entitats pregunta
sobre les ordenances, el TAV
i plans per a diferents barris


Si no se’ls respon en
trenta dies ho denunciaran
al defensor de la ciutadania
com a «pràctica irregular»

continua per a les altres activitats com bars, bars musicals o discoteques
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L’Ajuntament de Girona vol aixecar la prohibició d’obrir nous restaurants a determinades zones del
centre de Girona després de constatar que aquestes activitats no han
generat cap conﬂicte veïnal. La moratòria en l'atorgament de llicències
d'hostaleria i oci es va iniciar fa
quatre mesos per als barris del Mercadal, Devesa- Güell i Barri Vell.
L’aixecament de la prohibició només afectarà els establiments que
són «únicament i exclusiva restaurants», segons ha assenyalat la regidora de Promoció i Ocupació, Marta Madrenas. D’aquesta manera, es
manté la prohibició d’obrir altres tipus de locals com ara bars retaraurants, bars, bars musicals, discoteques o sales de ball o de concerts, entre altres. Madrenas ha explicat que
els restaurants no han estat motiu de

Marta Madrenas.

cap tipus de queixa veïnal per sorolls
o per cap altre tipus de molèstia i
que, per aquest motiu, volen permetre que es puguin obrir nous
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negocis d’aquest tipus. Aquesta proposta s’ha de votar al ple ordinari de
dilluns vinent.
Respecte a la resta d’activitats
vinculades a l’oci nocturn i a l’hostaleria, la regidora de Promoció i
Ocupació ha explicat que la seva voluntat és no esgotar, si és possible, l’any de moratòria que van ﬁxar com
a màxim.
Aquesta moratòria forma part
del pla de xoc que va elaborar el govern per intentar eradicar l'incivisme a la nit com reclamen les associacions de veïns del Barri Vell, Figuerola, Devesa i Mercadal. El període en què no es permet l’obertura de noves activitats ha de servir per
estudiar quines mesures s’han
d’implementar per aconseguir conciliar les activitats econòmiques
d’aquest sector amb el descans
veïnal.

La Mesa d’Entitats per la Participació ha presentat per escrit
una bateria de preguntes a l’Ajuntament de Girona per diferents temes com ara les ordenances ﬁscals, els pressupostos, sobre
acord de mocions ciutadanes, el
projecte ferroviari i el TAV, així com
del Sector Est, Santa Eugènia i el
projecte del Parc Fluvial del riu
Onyar a la Creueta.
La Mesa ha advertit que si no reben una resposta a totes les preguntes en el termini de trenta
dies, ho denunciaran al defensor
de la Ciutadania en considerar-ho
«una pràctica irregular» recorden
el dret a la transparencia de gestió governamental i el permetre
l’accés a la ciutadania de tota la informació derivada d’aquesta gestió. A més aﬁrma que la «mesura
que pretén desencallar els molts

processos no tancats en els que
hem participat».
La Mesa d’Entitats amb el suport de la Xarxa pels Drets Socials
de Girona ha entrar per registre
una bareria de preguntes, on es
demana, entre altres, saber l’estocatge de pisos buits, quants caixers automàtics paguen la taxa per
ocupar la via pública, quantes
sol·licituds hi ha hagut per condonar recàrrecs de deutes municipals en gent amb situació de pobresa, si funciona l’oﬁcina de creació de cooperatives, quantes consultes ha rebut l’oﬁcina d’afectats
per processos hipotecaris, per
què no s’ha celebrat el dia de l gent
gran, si hi ha un espai informatiu
sobre el projecte ferroviari, si s’ha
estudiat la contaminació atmosfèrica i acústica de les obres del
TAV. També pregunta quins plans
d’actuació hi ha pel Sector Est, per
Santa Eugènia i per Can Gibert, i
si s’ha fet públic el projecte del
parc ﬂuvial del riu Onyar a la Creueta, com quedarà la connexió del
Sector Est amb la resta de la ciutat a través de la passera, i quin és
el calendari d’actuacions.
PAH

Rebutgen un recurs d’una empresa
que volia la gestió de les zones blaves
 Saba creu que Setex ha

fet una oferta amb una baixa
temerària però l’Ajuntament
diu que tot té justificants
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L’Ajuntament de Girona ha desestimat un recurs de reposició que
l’empresa Saba havia presentat
després dels resultats del concurs
per a la gestió de les zones blaves de
Girona. Al concurs polèmic s’hi havien presentat quatre ofertes i el va
guanyar Setex Aparki, que és qui
prendrà el relleu a Mifas. Saba va

Les escoles
verdes planten
arbres a St. Ponç
 UNS 200 ALUMNES PARTICIPEN
EN UNA PLANTADA D’ARBRES A
LES RIBES DEL TER. Girona va acollir
ahir una trobada d’escoles verdes en
el segon Fòrum de la Xarxa d’Escoles
per a la Sostenibilitat a Catalunya en
el qual van participar uns 45 centres
educatius. A més de participar en
diferents taules rodones i grups de
treball, van plantar arbres a les ribes
del Ter.

quedar en segona posició en la
taula de punts i ara al·legava que l’oferta guanyadora era una baixa temerària perquè oferia alguns serveis a un preu més baix del permès.
No obstant això, la regidora d’Hisenda, Maria Àngels Planas, ha
aclarit que s’ha analitzat tots ls
punts de l’oferta i que allà on s’hi podria plantejar un dubte, l’empresa
hi aporta un justiﬁcant que fa viable l’adjudicació. Per exemple, la
guanyadora assegura que si en dos
anys no a aconseguit amortitzar el
cost de la inversió, assumirà ella
mateixa els diners. Planas ha restat
importància a aquestes baixes te-

meràries, tot apuntant que ara mateix en molts concursos que convoquen hi apareix aquesta ﬁgura. És
el cas de l’empresa que va guanyar el concurs per fer el pavelló de
Monfalgars, ja construït. «Si justiﬁquen clarament les baixes, no hi ha
problemes per fer l’adjudicació», indica. «Si per exemple en una obra
ofereixen un preu molt baix i ho jusitiﬁquen perquè aconseguiran el
material necessari més barat i indiquen exactament com, dret a llei
no hi ha problema», aﬁrma. A més,
la representant municipal ha recordt que són els tècnics i no els politics qui acaben decidint.

La PAH protesta a Madrid pel bloc de Salt
 Un centenar de persones es va concentrar ahir davant la seu de Mare
Nostrum a Madrid per buscar una solució a través del diàleg al desallotjament de
l'edifici ocupat per quinze famílies a Salt, la suspensió cautelar del qual va aixecar
recentment el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg. Tot i que el bloc pertany al
Sareb, Mare Nostrum manté la gestió de l'actiu.

ANIOL RESCLOSA

L’AIXETA DEL CRÈDIT
Cada vegada més la relació de les empreses i els autònoms amb
la banca està més i més deteriorada. No hi ha crèdit i si n’hi ha
és amb uns tipus d'interès molt elevats. No hi ha renovacions
de pòlisses i si n’hi ha es converteixen en préstecs cars i de
difícil amortització.
SOM ESPECIALISTES EN FINANÇAMENT I LA NOSTRA GESTIÓ ESTÀ
PERMETENT ALS NOSTRES CLIENTS PODER SEGUIR ENDAVANT
SENSE EL TRADICIONAL SUPORT BANCARI.
Si a la teva empresa o negoci tens problemes de liquiditat,
necessites fer una inversió o no tens suficients línies de
descompte, etc... Truca’ns al 689.100.288. ET PODEM AJUDAR.

