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GIRONA, SALT I SARRIÀ
Detenen un noi
i investiguen
dues menors per
robar un gos a Salt
SALT | E.B.

Els Mossos han arrestat un noi i
investiguen dues menors per robar
un gos d’un pis del carrer Àngel
Guimerà de Salt. Els fets van tenir
lloc a quarts de dues del migdia el
3 de desembre i quan van arribar
els agents van trobar un testimoni que havia retingut dues menors
que havien ajudat a sostreure una
gossa American Stanford. Les noies van explicar que un jove que
coneixen els havia demanat ajuda
per entrar en l’habitatge d’un familiar per poder treure la gossa de
l’interior. La policia va fer entrega
de la gossa al propietari i va constatar que dues de les portes del pis
tenien símptomes clars de forçament. Els agents van localitzar el
lladre i el van detenir pel robatori
de l’animal.

La CUP tindrà un
segon assessor tot
i voler suprimir
aquests càrrecs
GIRONA | DdG

La CUP-Crida per Girona contractarà un segon assessor perquè
es dediqui «a fer tasques de suport
a diferents moviments populars de
la ciutat i el desenvolupament de
projectes socials». Així ho va fer públic ahir la formació a través d’un
comunicat on remarcava que s’ha
optat per ocupar aquesta plaça
«davant la negativa de l’equip de
govern de CiU de rebaixar el nombre d’assessors dels grups municipals». La tria de la persona es va
fer mitjançant una convocatòria
oberta a diferents moviments i
plataformes ciutadanes de Girona.
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Girona municipalitzarà les zones
blaves i verdes a partir del gener
 L'Ajuntament cedirà a empreses del tercer sector la gestió de l’espai d'estacionament limitat
ANIOL RESCLOSA

GIRONA| ACN/DdG

L'Ajuntament de Girona municipalitzarà la gestió de les zones
blaves i verdes a partir de l'1 de gener de 2016 i mantindrà el sou i les
condicions laborals dels treballadors de l'empresa Setex, que actualment presta el servei. A més,
totes les zones d'estacionament limitat que es vagin creant es deixaran en mans d'empreses del
tercer sector. Aquesta és la proposta que el govern municipal
portarà al ple del proper dilluns. Informes tècnics avalen una gestió
directa perquè, entre d'altres, el
consistori s'estalviarà 200.000 euros anuals en concepte d'IVA.
Des de fa dos anys, aquest servei està en mans de l'empresa privada Setex. El contracte arribava a
la ﬁ el pròxim 31 de desembre de
2015 i l'empresa podia optar a
una pròrroga de dos anys. Tot i que
Setex va sol·licitar continuar amb
el servei, el consistori ha decidit –per decret– no autoritzar
aquesta pròrroga.
Darrere de la decisió del consistori hi ha motius legals, ja que
l'empresa va incomplir una clàusula del contracte. Setex volia
amortitzar la maquinària en quatre anys mentre que, segons recollien les condicions del concurs públic, ho havia de fer en dos anys.
Aquest incompliment ha portat el
consistori gironí a plantejar-se la
possibilitat d'assumir la gestió directa de les zones d'estacionament amb limitació horària.
La proposta
Durant la comissió informativa
de dimecres passat al vespre, el regidor de Mobilitat i Via Pública,

El servei de gestió de les zones blaves i verdes el proporciona, actualment, l’empresa privada Setex.

Joan Alcalà –acompanyat per l'interventor municipal– va exposar a
la resta de grups municipals la
proposta que portaran al ple del
proper dilluns, 14 de desembre.
Per una banda, el consistori assumirà «per raons d'urgència» la
gestió del servei a partir de l'1 de
gener de 2016. A més, subrogarà
els treballadors actuals, que mantindran les mateixes condicions laborals i econòmiques que tenien
amb Setex.
Per altra banda, el consistori
es comprometrà a deixar en mans
d'empreses del tercer sector la
gestió de les noves zones verdes i
blaves que es vagin desplegant (i

El PSC presentarà
una moció al ple
per lluitar contra
l’exclusió social

L’Ajuntament ingressa més
de 100.000 euros d’un banc
multat per tenir pisos buits

GIRONA | DdG

GIRONA| ACN/DdG

El PSC de Girona presentarà,
en el ple municipal del pròxim dilluns, una moció per proposar l’elaboració d’un Pla Municipal de
Famílies i un Pla Municipal de
Beques Menjador, que serveixin
per treballar amb prevenció i transversalitat les polítiques d’atenció a
la infància, adolescència i famílies.
Segons els socialistes gironins,
l’objectiu és aconseguir «una atenció personalitzada i permanent»,
per actuar en els nous casos abans
que es produeixin situacions d’exclusió social, i aportar noves oportunitats a aquelles persones que ja
es troben en aquesta situació.

L'Ajuntament de Girona ha cobrat
per primer cop una de les multes
que va imposar a un banc per tenir
pisos buits. Es tracta de les dues sancions que el consistori havia enviat
al Banc Popular per tenir tancats,
des de fa més de dos anys, vuit habitatges a la carretera Barcelona i
per les quals l’entitat ha ingressat
més de 100.000 euros. La primera
sanció es va enviar al novembre de
2014 per un import de 43.200 euros
i, mesos més tard, es va fer un segon requeriment que pujava a
51.200 euros. Inicialment, el banc
no només va evitar pagar la sanció
sinó que va interposar un recurs

contenciós administratiu contra el
consistori, motiu pel qual els diners
no es podran tocar ﬁns que es resolgui el litigi judicial.
El regidor de Serveis Socials,
Eduard Berloso, va destacar que
l'objectiu és que el banc cedeixi els
pisos buits i que, per tant, seguiran
enviant sancions ﬁns que això passi. A banda d'aquest cas, els Serveis
Socials estan tramitant cinc expedients més contra la Caixa, Caixa
Catalunya, la Sareb i dues immobiliàries vinculades a aquests bancs.
El darrer cens d'habitatges (del juliol) determina que a Girona hi ha
488 pisos buits, dels quals 283 estan
en mans de bancs o immobiliàries.

que estan incloses en el Pla de Mobilitat de la ciutat). D'aquesta manera, quan es facin nous aparcaments d'aquest tipus s'obrirà un
concurs públic adreçat, especíﬁcament, a empreses de caire social.
Girona va aprovar a ﬁnals del 2014
un protocol de contractació responsable per afavorir les empreses
del tercer sector en la contractació
pública.
El govern municipal necessitarà el suport d'algun grup per tirar
endavant la proposta, ja que CiU
està en minoria al consistori. Per
això, ha vestit la proposta amb arguments econòmics i tècnics. Entre d'altres, si l'ajuntament assu-

LA XIFRA

200.000 EUROS
d’estalvi anual per a l’Ajuntament
Segons la proposta de l’equip de govern, si l’Ajuntament assumeix la
gestió de les zones blaves i verdes,
tindrà un estalvi de 200.000 euros
anuals en concepte d’IVA

meix la gestió directa de les zones
blaves i verdes tindrà un estalvi de
200.000 euros anuals, ja que no
haurà de pagar l'IVA a l'empresa
que els factura el servei.
MARC MARTÍ

La plantilla d’Eulen es manifesta per Girona
 Uns 50 treballadors de la plantilla d'Eulen es van manifestar ahir a Girona
per denunciar la situació «d'assetjament» que pateixen per part de la direcció
de l'empresa. Aquesta va ser la primera acció d'una campanya unitària que van
engegar els sindicats UGT, CGT i CCOO per denunciar les «actituds i males
pràctiques» de l'empresa i demanar a totes les administracions i companyies
que treballen amb la firma que els facin complir les seves obligacions laborals.

