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l’expedient i el tornés a iniciar. Ara la comissió tindrà de nou 8 mesos per
respondre, però Planas
confia que no els esgotaran i podran tenir el tema
tancat abans.
Un cop l’Ajuntament
hagi recuperat la gestió
dels dos aparcaments, es
podran tornar a treure a
concurs. En el ple de fa un
any Planas va indicar la
possibilitat que el pàrquing de Güell-Devesa fes
les funcions que fa ara el
del Camp de Mart com a
pàrquing ocasional d’equipaments com ara l’Auditori i el Palau de Fires.

La data

Una de les entrades al pàrquing Güell-Devesa, en una imatge d’ahir ■ L.A.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Girona reinicia la resolució 2016
del contracte dels pàrquings
d’Emili Grahit i Güell-Devesa

és l’any en què Aparcaments
de Girona 2003 va presentar
concurs de creditors. Tenia la
concessió per 50 anys.

a El nou expedient anirà al ple de dilluns que ve i es confia poder liquidar el tema
aquest any a La concessionària va presentar concurs de creditors el 2016
Lurdes Artigas
GIRONA

L’Ajuntament de Girona
tornarà a dur al ple dilluns
que ve la resolució del contracte amb l’empresa
Aparcaments de Girona
2003, l’empresa adjudicatària de la construcció i explotació dels aparcaments
subterranis d’Emili Grahit i del Güell-Devesa (a les
places Miquel de Palol i
Prudenci Bertrana), que
va presentar concurs de
creditors el juny del 2016.
L’equip de govern espera
poder tenir el tema resolt
finalment aquest any.
El ple ja va aprovar ini-

cialment ara fa just un any
–l’abril del 2017– un expedient similar adduint incompliments de les obligacions de l’adjudicatària,
però la tinenta d’alcalde
d’Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas,
explica que ha calgut reiniciar-lo per problemes
administratius. Concretament per errors en l’informe –preceptiu però no
vinculant– de la comissió
juridicoassessora de la Generalitat, que es va emetre
a finals d’any.
Per qüestió de terminis, en comptes de refer-lo
es va recomanar al consistori que deixés caducar

El ple votarà set mocions diferents

Aparcaments de Girona 2003 va obtenir el 2003
el contracte per 50 anys.
El pàrquing de DevesaGüell, amb capacitat per a
240 vehicles, es va obrir
per Fires del 2004 i el
d’Emili Grahit, per a 350
vehicles, va estrenar-se
per Sant Jordi del 2008.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El ple de dilluns es votaran set
mocions. Només n’hi ha una
de presentada per més d’un
grup: la que signen ERC-MES
i la CUP-Crida per Girona a favor de l’Espai Antiracista SaltGirona. A banda d’això, els republicans en defensaran una
per potenciar el servei municipal d’emprenedoria i la CUP
una per sancionar empreses
subministradores de llum per
talls indeguts. Per la seva
banda, CiU n’ha presentat
una a favor d’Open Arms; el
PSC una per afavorir la inspecció tècnica d’edificis, i Cs

una sobre l’Any Europeu del
Patrimoni Cultural.
El PP, com va avançar ahir
aquest diari, n’ha presentat
una per reprovar l’alcaldessa.
Madrenas va celebrar ahir a
Twitter que el PP “per fi” usi
“mitjans polítics” com a via
de debat i va dir que espera
que “sigui un primer pas per
abandonar la judicialització
de la política”. Per la seva banda, la CUP va anunciar que no
hi donarà suport perquè ho
veu com un “intent de criminalització“, tot i que no avalen
la gestió de Madrenas.

Institut de Vilablareix
El ple també votarà dilluns
l’aprovació definitiva del
pla especial per assignar
un ús docent a una part de
la finca on es construirà el
nou institut de Vilablareix, que fa anys que està
en mòduls prefabricats.
La major part del nou centre educatiu serà al terme
de Vilablareix però hi ha
una petita part que pertany a Girona. L’aprovació
definitiva en el ple es fa
després que Urbanisme hi
donés el vistiplau al febrer. ■

Mifas denuncia
el mal ús del
pressupost
participatiu
Òscar Pinilla
GIRONA

El grup Mifas denuncia
que l’Ajuntament de Girona està utilitzant el pressupost participatiu per fer
obres de supressió de barreres quan aquesta activitat ja hauria d’estar coberta pressupostàriament.
La vicepresidenta de l’entitat, Anna Maria Guillén,
a través d’un comunicat,
considera que “la supressió de barreres arquitectòniques no és una demanda
del barri, és una obligació,
no és una millora, és una
necessitat, no és competència dels veïns i veïnes,
és de l’equip de govern municipal”. El grup Mifas explica que l’any 2016 al barri de Sant Narcís, dins dels
projectes en execució, segons la memòria d’activitats publicada per l’Ajuntament, hi ha una partida
de 51.500 euros destinada
a l’ampliació de les voreres
del carrer Ramon Muntaner entre Francesc Artau i
Pare. Per al 2017, al mateix barri, i també dins
dels projectes en execució,
també consta un pressupost de 6.000 euros per a
la millora de la vorera del
número 6 al 12 del carrer
de Cristòfor Colom. Mifas
recorda la llei d’accessibilitat de la Generalitat de Catalunya de l’octubre del
2014, que assenyala que
anualment els municipis
han de preveure les actuacions a dur a terme i el
pressupost corresponent
pel que fa als plans d’actuació i gestió en àmbits
concrets amb afectacions
en matèria d’accessibilitat. ■

La CUP obre un cicle de debats
“de ciutat” a 10 barris de Girona
Lurdes Artigas
GIRONA

La CUP-Crida per Girona
obre avui el cicle Els barris
parlen, amb què durà “debats de ciutat” a 10 barris
diferents de la ciutat fins
al juny. El cicle, que substitueix les assemblees obertes dels últims anys, se
centrarà a tractar temes

d’especial interès per a cada barri. Així, avui a Pont
Major (19 h) es parlarà de
l’educació comunitària; el
14 d’abril a la Devesa, de
cultura; el 22 d’abril a l’Esquerra del Ter, d’espais
per al jovent; el 25 d’abril a
Santa Eugènia, de drets
socials a la República Catalana; el 3 de maig a Font
de la Pólvora, de pensions;

el 10 de maig a Pla de Palau, de l’entrada sud; el 17
de maig al Barri Vell, del
model turístic; el 25 de
maig a Montjuïc, del castell; el 5 de juny a Montilivi, de neteja, i el 13 de juny
a Sant Narcís, del futur del
barri després del TAV.
Expojove
En la presentació del cicle,

ahir, els cupaires van lamentar que el debat sobre
la presència de l’exèrcit a
Expojove s’hagi centrat en
l’uniforme quan “el codi
ètic no permet expressions bel·licistes i l’exèrcit
és l’expressió bel·licista
més clara”. Creuen que la
“tàctica de Madrenas ha
dut a un debat superflu” i
cal entrar en el fons. ■

Tres dels regidors de la CUP mostrant ahir els cartells
del cicle de debats ■ L.A.

