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Girona lliura els premis del
20è Concurs del Fanalet

L’Espai Gironès de Salt ha
recollit ja 24 tones d’aliments

El Diari Oﬁcial de la Generalitat
publica la bandera de Girona

Girona va lliurar divendres els premis del Concurs del Fanalet. Els guanyadors de la categoria A (P-3 i P-4) van ser
les escoles Font de l’Abella, Marta Mata, Verd, Bosc de la Pabordia, Les Alsines i Maristes. En la categoria B (P-5 i primer), van guanyar Vila-roja, Bruguera, Pla, Sagrada Família, Eiximenis i Montfalgars. També hi va haver mencions
per a Font de la Pólvora, Vila-roja i Bruguera. GIRONA | DdG

La campanya solidària de Nadal impulsada pel centre comercial Espai Gironès de Salt ha superat, de moment, les
expectatives previstes. Fins ara ja s’han recollit 24 tones de
menjar a meitat de campanya, quan l’objectiu és arribar a
les 40. A més, des del Girona FC s’han recollit 200 quilos,
que la Penya Immortal Girona va portar aquest diumenge al centre comercial (a la foto). SALT | DdG

El Diari Oﬁcial de la Generalitat (DOGC) ha publicat ja
la bandera oﬁcial de Girona, aprovada deﬁnitivament en
el ple del passat mes d’octubre. La bandera gironina incorpora, sobre un fons dividit en nou faixes iguals -cinc de
grogues i quatre de vermelles- un escussó variat d’ondes
blanques i vermelles, que és el senyal tradicional de la ciutat. GIRONA | DdG

El PSC vol aclarir les
irregularitats en el procés
selectiu de la policia
 Reclamen que es clarifiqui qui va prendre la decisió d’alterar el llistat

Mifas perd la gestió
de la consergeria de la
Coma Cros de Salt
 Tubert es queixa que

l’empresa guanyadora
pagarà un salari que
«explota» el treballador

d’aspirants -que va passar de 4 a 6- sense que el tribunal ho sabés
SALT | DdG
GIRONA | DdG

El PSC de Girona s’ha mostrat
molt preocupat per les «irregularitats» produïdes en el procés de
selecció d’un inspector de la policia local, i per això han demanat
que es clariﬁqui qui n’és el responsable. Concretament, els socialistes volen saber qui va prendre la decisió d’alterar el llistat
d’aspirants -que va passar de 4 a 6sense que el tribunal en tingués coneixement, ni es reunís ni prengués cap decisió al respecte, tal
com seria perceptiu.
Tal com va publicar Diari de Girona, l’empresa encarregada de l’avaluació dels aspirants a la plaça
assegura que havia fet una primera
selcció per amb quatre candidats
aptes dels onze que s’havien presentat a la prova, però que va aca-

Girona inicia les
obres del passeig
de la Devesa
 GIRONA ha començat ja les obres
de millora del passeig de la Devesa,
que s’allargaran durant vuit mesos.
Els treballs inclouran una nova
pavimentació, xarxes d’aigües
pluvials i aigua potable, el
soterrament de xarxes aèries i
millora de vegetació i mobilitari urbà.
El regidor d’Urbanisme, Carles Ribas,
diu que l’objectiu és «millorar la
relació entre la Devesa i la ciutat».

bar ampliant el ventall ﬁns a sis
després que l’Ajuntament li requerís saber els criteris de selecció
i li suggerís ampliar el nombre
d’aspirants. El consistori, tanmateix, aﬁrma que la pròpia empresa ja tenia fets dos informes.
El PSC, però, no veu clara la situació, i per això vol que s’aclareixi qui va prendre la decisió d’alterar el llistat d’aspirants sense que
el tribunal ho sapigués. Els socialistes gironins consideren «evident» que s’ha produït una «vulneració» i «alteració» del procés i
creuen que això ha generat molts
dubtes sobre l’objectivitiat del procediment.
El PSC gironí creu que la transparència i la correcció d’un procés
tant important com aquest ha
quedat qüestionada, i per això de

moment no li han volgut donar suport en el ple. De fet, ni ells ni la
resta de l’oposició ho veuen clar, ja
que cap partit ha volgut votar a favor d’aquest punt i per això l’alcalde, Carles Puigdemont, ha hagut de retirar el punt de l’ordre del
dia tant en el ple ordinari d’aquest
mes de desembre com en l’extraordinari que es va celebrar dilluns passat.
«CiU ha de donar explicacions»
Per als socialistes gironins, «està
clar que s’han produït moltes irregularitats que el govern de CiU
haurà d’explicar per aclarir i dilucidar a fons tot el procés i assumir
responsabilitats polítiques si queda clarament establert de qui ha
estat la voluntat d’alternació dels
resultats».
MARC MARTÍ

L’encara president de Mifas, Pere
Tubert -que té previst deixar el càrrec el proper 1 de gener- ha emès
un comunicat tot explicant que el
grup ha perdut la gestió de la consergeria de la factoria cultural
Coma Cros de Salt. Tubert es queixa que l’empresa guanyadora Barna Porters S.L.- ha aconseguit presentar la millor oferta econòmica gràcies al fet que paga
uns preus molt baixos, el que pràcticament suposa una «explotació»
dels treballadors. Per això, es pregunta «com és que l’administració
s’ha convertit en el primer explotador de l’obrer». Es dóna la circumstància que Mifas també ha
perdut recentment la gestió de
les zones blaves a la ciutat de Girona, després que una altra empresa guanyés el concurs.

Segons el comunicat de Tubert,
de les diferents empreses que es
van presentar al concurs per gestionar la consergeria de la Coma
Cros, n’hi va haver una -la guanyadora- que va ser, amb diferència, la que va presentar una millor oferta econòmica, que valia 90
punts. De les altres empreses que
es presentaven, afegeix el responsable de Mifas, dues tenien boniﬁcació de seguretat social per tenir la plantilla amb un 70% de
persones amb discapacitat.
Malgrat no queixar-se del desenvolupament del concurs, Mifas
creu que Barna Porters ha pogut
ofertar un preu tan baix l’hora
perquè «explota» els treballadors.
Segons han trobat al portal Feina
Activa, les condicions que dóna a
qui cobreixi la plaça són 727 euros
mensuals bruts per treballar 40 hores setmanals, de dilluns de diumenge, inclosos festius. Davant
d’això, Mifas es pregunta «com és
que l’administració s’ha convertit
en el primer explotador de l’obrer», i no sap on queda la «dignitat humana».

Absolt per falta de proves l’acusat
d’assaltar en grup un bordell
GIRONA | ACN

El Jutjat Penal Número 3 de Girona ha absolt per manca de proves l’acusat d’assaltar en grup un
pis que funcionava com a prostíbul a la ciutat. El robatori va tenir
lloc a ﬁnals d’octubre del 2009,
quan tres homes van entrar a l’habitatge armats amb navalles i esprais. Els lladres van amenaçar
les nou prostitutes i clients que hi
havia a dins i els van robar tot allò

que van poder. Per assegurar-se la
fugida, van marxar deixant les víctimes tancades amb clau. Dels
tres suposats lladres, només un es
va asseure a la banqueta dels acusats -un segon detingut va ser expulsat del país i el tercer era menor
en el moment dels fets-. Ara, el jutjat el deixa lliure de càrrecs perquè
cap prova l’incrimina. La sentència no és ferma i, en 10 dies, es pot
presentar un recurs d’apel·lació.

