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Vistiplau al tercer
concurs de neteja
de Torroella
a El ple aprova el plec de condicions i al febrer, finalment, hi
podria haver un nou operador a Les ordenances, endavant
Joan Puntí
TORROELLA DE MONTGRÍ

La pilona del cap de la Barra
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El nou concurs d’escombraries de Torroella i l’Estartit es va portar a concurs en el ple d’ahir per
tercer cop. L’aprovació va
tenir els vots afirmatius
dels tres grups en el govern (CIU, LEST i PP) i els
contraris dels tres grups a
l’oposició (ERC, UPM i
COET). El procés hauria
de culminar a finals del
mes de febrer, quan ja
s’hauria de saber el nou
operador. Això succeirà, si
no hi ha cap altre contratemps, més d’un any des-

El COET, ERC i UPM van vessar tot el seu discurs més crític a qüestionar la instal·lació
d’una pilona que impedeix
l’accés al cap de la Barra.
Coll, d’UPM, va retreure a
Comas (COET) que s’aprovés el conveni dos dies després que se li demanés –en el
marc del Consell de l’Estartit– deixar-ho sobre la taula

per parlar-ne. Sarquella del
COET –primer impulsor de la
moció que ahir es va rebutjar– va parlar de vulneració
de drets. Directe va ser el regidor Marc Calvet d’ERC,
que va qualificar la mesura
de “regal a la carta” i va afirmar que l’ordenació d’aparcament serviria igual sense
pilona.

prés del dia que s’hagués
sabut si no hi hagués hagut el primer concurs fallit. El COET ahir va parlar

“d’ineficàcia de l’equip de
govern”, mentre Noguer,
d’UPM, va afirmar que calia que l’equip de govern es

LA GALERIA

Miquel
Fañanàs
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Els dèbils i els governs

D

esprés de quasi trenta anys de lluita constant,
de treball efectiu i d’il·lusions compartides, Pere
Tubert ha deixat la presidència de Mifas cansat i
fastiguejat d’unes polítiques que a nivell local han bandejat a cop de resolució de concurs tota una experiència empresarial i laboral i, a nivell de país, han demostrat una preocupant desídia i menyspreu cap als collectius més desfavorits. Tubert s’ha sentit enganyat
per l’alcalde de Girona i n’hi ha per a això i per a molt
més. Després d’haver aixecat i consolidat un model
d’empresa que afavoreix la contractació laboral de
persones amb minusvalideses físiques amb el lloable
propòsit d’integrar-los en un món que sovint els és
hostil, a Mifas se’ls va retirar la concessió de les zones
blaves de la ciutat per donar-la a una entitat madrilenya que va anar a la licitació amb una oferta superior;
és a dir, per uns euros de més l’Ajuntament ha posat fi
a un model de negoci gironí, eficient, rendible i solidari.
La subvenció que més tard
atorgat a aquesta entiPere Tubert ha s’ha
tat ha estat la compensació
deixat la
d’un immens error, però és
presidència de evident que no pot fer desaparèixer ni oblidar les raons
Mifas cansat i de fons d’una convocatòria
fastiguejat de amb unes bases de concurs
gairebé a mida de la multinala desídia
cional espanyola. Però
l’equip de govern municipal
no està pas sol en aquest camí desventurat on la gent necessitada cada vegada està pitjor i més mal tractada. El govern de la Generalitat
també cerca diners de sota les pedres perquè no se’n
surt del forat on s’ha ficat tot solet. Segons sembla,
Pere Tubert també ha plegat fart d’esperar que la consellera de Benestar Social es dignés a rebre’l, una actitud indignant de prepotència que hauria de generar
clams de dimissió. El govern dels millors està tan obsedit amb la pregunta, la data i el viatge a Ítaca que ha
abandonat allò que hauria de ser més elemental en els
servidors públics, com és l’atenció a la ciutadania, el
benestar de la seva gent. Però mentre es fa un raconet
per a la consulta, s’esmercen temps i diners per bastir
l’estructura d’un futur exèrcit català i un servei d’intelligència (sic) i es menteix deliberadament amb falses
promeses de futurs utòpics, s’ha de retornar a la caritat individual, a les iniciatives privades de col·lectes
d’aliments o la supervivència familiar, perquè els governants que haurien de posar-hi remei prefereixen remar cap a les boires llunyanes mentre anul·len subvencions i retallen assistències sanitàries. És clar que
mentre vagi funcionant allò que “Madrid en té la culpa...” faran molts anys!
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Els regidors de l’equip de govern van ratificar ahir el tercer plec de condicions ■ J. PUNTÍ

fes un “replantejament intern”. Rufí, d’ERC, va repetir els arguments d’altres ocasions respecte a la
llargària excessiva de la
concessió i va fer notar
que veia innecessari concedir la gestió a un sol operador. La planta de transferència es va presentar
com a necessària per part
del regidor Dalmau i de
l’alcalde Cordón i va estar
extremadament qüestionada per Rufí, que, a més,
va parlar de “malbaratament de recursos”.
Les ordenances fiscals
es van haver de portar a
ple ja que l’Associació
d’Apartaments Turístics
havia presentat una al·legació perquè se’ls apliqués
la taxa d’escombraries bonificada com als càmpings. Ahir, la majoria ho
va rebutjar i es van aprovar les ordenances, no
sense que tota l’oposició,
que no va presentar cap
al·legació, reiterés les crítiques que ja va exposar en
l’aprovació inicial. El regidor Dalmau va explicar
que l’Ajuntament no tenia
constància dels apartaments turístics que paguen com a tals perquè les
dades estaven en mans de
la Generalitat i protegides
per llei, com a justificació
de per què no es donava el
mateix tracte a aquests
establiments que als
càmpings.
Laia Coll, d’ERC, va denunciar allò que considera
“pèrdua de qualitat dels
serveis bàsics” i van posar
com a exemples el servei
d’escombraries i neteja
viària, el cementiri i l’aigua potable. Els republicans van acusar l’equip de
govern de falta de fiscalització. Cordón va exposar
la pressió que fan a Memora i va fer notar que els problemes amb l’aigua eren
per una avaria. ■

