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Comarques

La Diputació demana canvis
al Codi Civil perquè estrangers
residents puguin votar
El ple aprova per unanimitat una moció de la CUP que permetria

a unes 85.000 persones participar en les eleccions municipals del 2019
LOURDES CASADEMONT/ACN GIRONA

■ El ple de la Diputació de Girona
va aprovar ahir per unanimitat una
moció presentada per la CUP que
insta el Govern de l’Estat a canviar
el Codi Civil per permetre que totes les persones estrangeres residents puguin votar. Així, la CUP
calcula que unes . persones
podrien votar a les properes eleccions municipals gironines.
El text estableix el termini de sis
mesos de residència legal continuada com a requisit. També es
demana que se suprimeixin els
tràmits burocràtics per poder votar en les municipals i garantir que
la inscripció al cens es faci de forma automàtica. D’aquesta manera, es demana que puguin votar en
referèndums, iniciatives legislatives populars i qualsevol altra forma de participació. També es demana als partits polítics que no facin un «ús partidista» de la immigració. Dilluns, la CUP va presentar una moció similar al ple de
l’Ajuntament de Girona i va tirar
endavant per majoria, amb els vots
en contra del PPC i Cs.
D’altra banda, la Diputació encarregarà al Consorci Localret la
redacció d’un estudi per proveir de
banda ampla els municipis que
encara no tenen aquest servei, tal
com recull una moció aprovada
per unanimitat i presentada per
ERC. La fibra òptica és una «estructura de país» que ha d’estar a
l’abast de tots els municipis gironins, van considerar totes les forces representades al ple (PDeCAT,
ERC, PSC, IdS i CUP). El president,

Eliminar el glifosat
i buscar herbicides
alternatius
El ple ha votat per unanimitat
una moció presentada pel grup
d’Independents de la Selva (IdS)
on es demana l’eliminació
progressiva del glifosat com a
herbicida, un cop demostrat que
és «potencialment cancerigen».
La diputació s’ha compromès a
informar, sensibilitzar i educar a
la població sobre els avantatges
de la lluita biològica respectuosa
amb la salut de les persones i
l’entorn natural. L’ens ha
destinat 8.000 euros a l’IRTA
perquè busqui alternatives
«viables i eficients» al Glifosat.

Miquel Noguer, va explicar que
s’aprofitarà les millores a carreteres que són competència de la Diputació per «passar-hi el tub» perquè, després, la Generalitat pugui
fer-hi passar la fibra. Precisament,
en el mateix ple també es va aprovar inicialment el projecte complementari per fer passar la fibra
òptica durant l’ampliació de la xarxa de vies verdes entre el Pirineu i
la Costa Brava i aprofitar l’obertura
de rases per fer passar la fibra soterrada amb un cost d’, milions
d’euros.
Sobre els nous trams de vies verdes, també es va dur al ple l’apro-

vació inicial de la modificació no
substancial del tram de via que
passa per Palol de Revardit, a petició del seu consistori –es va acordar amb el suport de totes les forces i l’abstenció de la CUP.
Contra la pobresa energètica
Al ple, també va prosperar una
modificació de crèdit per destinar
més recursos contra la pobresa
energètica. Es va acordar destinar
. euros en ajuts per a inversió
en Consells comarcals i .
més per a ajuntaments. També es
va aprovar apujar un , les retribucions dels empleats públics
dels Organismes Autònoms de la
Diputació per aquest , així
com la cessió de la segona planta
de l’edifici Narcís Monturiol del
Parc Científic de la UdG a SUMAR
S.L. Aquesta societat amb capital
 públic disposarà de  metres quadrats per ampliar en un futur les seves dependències, per un
període màxim de  anys. Mentrestant, rellogarà l’espai a una empresa d’informàtica per valor de
.  al mes, dels quals  es
transferiran a SUMAR; dels restants, . seran per pagar les despeses d’ús i . es transferiran a
la Diputació. Només hi va votar en
contra la CUP que va criticar els
 euros del lloguer que es queda
SUMAR quan, al seu entendre, la
gestió s’hauria de fer des de la mateixa Diputació. El PDeCAT va subratllar que és una operació positiva perquè l’empresa informàtica
contractarà estudiants que acabin
la formació a la UdG.

El camí d’accés a Font-rubí que s’està arreglant. DIARI DE GIRONA

Camprodon arranja
un camí malmès per
la pluja, la neu i el glaç
És la connexió més directa amb el nucli de

Font-rubí i un pas molt utilitzat per passejants
DdG CAMPRODON

■ Camprodon ha començat a
arreglar el camí d’accés a Fontrubí, malmès per l’aigua de la pluja, la neu i el glaç, així com pel desgast del pas dels vehicles. L’obra
afecta un tram que s’allarga poc
més d’un quilòmetre i mig que va
entre el trencant del Masot i Fontrubí, però per a la zona té importància perquè és l’itinerari més
curt entre aquest nucli i Camprodon, per la vall del Ritortell.
L’Ajuntament ripollès ha destacat

que, a més de proporcionar una
connexió directa entre els dos nuclis, molta gent utilitza aquest
camí com a lloc de passeig.
Els treballs, cofinançats per una
subvenció de la Generalitat destinada a camins públics locals, es
preveu que durin dos mesos i inclouran la neteja dels vorals, el reperfilament dels trams de la cuneta, la construcció de dos trencaaigües per evacuar les aigües
pluvials cap als recs naturals i la
reparació del paviment.
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EDICTO
Sobre tramitación de acta de
declaración de herederos abintestato,
Joan Ignasi Sorigué Abel, notario del
Ilustre Colegio de Catalunya con residencia en Palamós, mediante el presente edicto, de acuerdo con lo que
dispone la Ley 17/2015, de 2 de julio
de Jurisdicción Voluntaria, hago constar que en mi notaria, sita en Palamós
calle Industria número 41, bajos, a requerimiento de D. Rosa Illa Pascual, D.
Antonio Illa Pascual, D. Narciso Illa
Pascual, y Dª Nuria Bué Illa, se está tramitando acta de declaración de herederos de Dª Rosa María Peris Illa, que
falleció en Palamós el día 28 de julio
de 2017, a los efectos de determinar
herederos desconocidos
Cualquier interesado podrá oponerse a
la pretensión contenida en este escrito
y presentar alegaciones o aportar documentos u otros elementos de juicio que
puedan ser de interés a esta tramitación, dentro del plazo de un mes a contar des de la publicación de este
anuncio, o en su caso, de la última exposición del anuncio.
En Palamós, a catorce de septiembre
de dos mil dieciocho.

La renovació del conveni va tenir lloc dilluns. DIARI DE GIRONA

Patrocini per a l’esport adaptat
de l’associació Mifas a Girona
Banyoles El renovat Ateneu Bar ja funciona
 El remodelat Ateneu Bar de Banyoles, situat a la plaça Major de la ciutat, ja
funciona a ple rendiment. Amb la reforma, que va començar l’octubre de 2017 i
ha costat aproximadament 40.000 euros, s’han ampliat la cuina office i el magatzem, a més de renovar-se la porta interna d’accés directe a l’Auditori, el mobiliari del bar i la instal·lació elèctrica i d’aigua, millorar-se la il·luminació i repintar-se. La rehabilitació d’aquest espai va patir un llarg retard, però aquesta
temporada ja es troba en servei un altre cop.

DdG GIRONA

■ L’associació Mifas ha renovat el
conveni amb l’empresa Válida sin
Barreras per donar suport a l’esport adaptat de l’entitat durant
aquesta temporada. El patrocini,
iniciat fa  anys, es va refermar dilluns amb la signatura d’un acord
entre el president de Mifas i el ge-

rent de Válida sin Barreras. A més
de donar suport econòmic a
l’equip de bàsquet en cadira de rodes i a la boccia, disciplina paralímpica per a persones amb paràlisi cerebral o discapacitat física
severa, l’empresa organitzarà
dues jornades tècniques a les instal·lacions del Sirius Mifas Girona.

