|

22 Comarques Gironines

| GIRONÈS

EL PUNT AVUI
DIMARTS, 5 DE FEBRER DEL 2019

El govern de Girona tanca el
pressupost del 2019 però no
té garantit que s’aprovi
a Presentarà els comptes d’aquí a pocs dies i està treballant per obtenir suports de
l’oposició a Avisa que aquesta qüestió no es pot allargar més d’unes setmanes

ple de pressupostos, que
en cap cas serà abans del
ple ordinari de febrer, previst per a dilluns que ve.
Tampoc serà gaire més
tard, però, ja que el govern
de Girona no vol allargar
gaire aquesta qüestió. Així,
un cop presentats els números públicament, es donaran unes setmanes de
marge per intentar tenir
els suports necessaris, i si
no es continuarà amb els
comptes prorrogats de
l’any passat.
Fonts pròximes al govern, però, subratllen que
la intenció és aprovar-los.

La xifra
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10
regidors té CiU dels 25 que hi
ha en el ple de Girona. ERC, la
CUP i el PSC en tenen quatre
cadascun; Cs, dos, i el PP, un.

La regidora d’Hisenda, Maria Àngels Planas, responsable dels comptes, i l’alcaldessa, Marta Madrenas, durant un ple ■ Q. PUIG

Lurdes Artigas
GIRONA

Els pressupostos participatius, encallats per això
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El govern de Girona està
tancant la proposta definitiva del pressupost per a
aquest 2019, que té previst
presentar públicament en
els pròxims dies. Fonts
municipals han explicat,
però, que a hores d’ara no
és clar que aquests comptes s’aprovin en el ple municipal, ja que l’executiu,
que governa en minoria,
no té garantit per ara el suport de cap grup de l’oposició. “S’hi està treballant”,
assenyalen. Per ara no hi
ha data prevista per fer el

Una de les conseqüències del
fet que no hi hagi encara el
pressupost de Girona del
2019 aprovat és que això està
endarrerint i encallant l’inici
del procés dels pressupostos
participatius de barri per a
aquest any. Així ho va explicar
ahir el vicealcalde i regidor de
Participació, Eduard Berloso,
que va assegurar que “el reglament diu que el procés arrenca un cop estan aprovats
els pressupostos generals i
se sap quina partida hi ha assignada”.

La Federació d’Associacions de Veïns (FAV) de Girona
va entrar a mitjan gener un escrit formal al consistori en què
sol·licitava que es desencallés
aquest tema i es convoqués la
reunió de la comissió mixta
per iniciar el procés de presentació de projectes. Berloso,
però, deixa clar que aquesta
reunió no es pot convocar fins
que hi hagi aprovat els pressupost de l’Ajuntament. El regidor avança que en els comptes que es presentaran es
mantindrà la mateixa partida

per als comptes de barri que
els últims anys (1,2 milions) i
deixa clar que el govern municipal manté la seva aposta en
aquesta qüestió.
Pel que fa al fet que encara
hi hagi un 36% de projectes
escollits pendents de fer, Berloso recorda que gairebé la
meitat són del 2018 i que per
tant s’han d’executar aquest
2019. I quant als 64 pendents
d’anys anteriors, matisa que
alguns són per a obres grans
que necessiten acumular partides de diferents anys.

Rec Madral torna a denunciar
l’alcalde de Llagostera
G. Busquets
LLAGOSTERA

L’empresa d’aigües Rec
Madral va denunciar ahir
un altre cop l’alcalde de
Llagostera per impedir-li
arreglar una avaria que
afecta part de la urbanització La Canyera, segons
informava l’agència ACN.
A l’escrit, que es va entrar

ahir al matí al jutjat, Rec
Madral recorda que és “la
concessionària de facto”
del servei i reclama poder
actuar d’urgència, ja que
alerta que l’avaria ja afecta
30 habitatges, una masia i
un restaurant, i que en les
pròximes hores es pot estendre a 90 cases més.
Aquesta segona denúncia
arriba després que Rec

Madral presentés a mitjan
gener una querella contra
l’Ajuntament de Llagostera. En aquesta querella,
l’empresa acusa el consistori, la junta de compensació de La Canyera i Aqualia
d’apropiació del servei
d’aigua de la urbanització.
Com a indemnització, Rec
Madral
reclama
534.926,93 euros. L’alcal-

de de Llagostera, Fermí
Santamaria, ha de declarar dijous i el president del
consell rector de la junta
de compensació del pla
parcial de La Canyera,
Leonardo Soler, el 13.
Sense notícies d’avaries
En relació amb els fets
d’aquesta segona denúncia, en declaracions a

En aquest sentit, expliquen que fa temps que es
treballa en els comptes i
que dins d’aquest treball hi
ha hagut contactes amb la
resta de grups. “Tenim la
responsabilitat d’intentar
aprovar-los”, remarquen, i
hi afegeixen que creuen
que són uns comptes “bons
per a la ciutat”.
CiU governa en minoria, amb només deu dels 25
regidors del ple. Tant ERCMES com la CUP-Crida per
Girona com el PSC tenen
quatre regidors, mentre
que Cs en té dos i el PP, un.
Després del trencament
del pacte de govern amb el
PSC l’octubre del 2017, els
comptes del 2018 es van
aprovar gràcies al suport
dels socialistes perquè els
comptes ja estaven gairebé
consensuats del tot. També ha estat el PSC qui ha
aprovat aquesta tardor les
ordenances fiscals del
2019. ■

aquest diari, l’alcalde, Fermí Santamaria, va subratllar que l’Ajuntament no té
coneixement que hi hagi
cap casa sense aigua. També va assenyalar que ningú
de Rec Madral s’hi va posar en contacte. L’alcalde
de Llagostera va explicar
que operaris de Rec Madral van anar ahir al matí a
la policia dient que “havien d’arreglar una rebentada o fer una obra a La Canyera”. En aquest punt, el
sergent de la policia, relata
Fermí Santamaria, va posar-se en contacte amb el
secretari de l’Ajuntament,
el qual va recordar que

Nadal Solidari
recull 2.000
euros per a
Mifas Girona
Redacció
GIRONA

CaixaBank, l’agrupació
Girona Centre Eix Comercial i l’Associació d’Hostaleria de Girona han lliurat
avui 2.000 euros a Mifas
Girona, entitat beneficiària de la campanya Nadal
Solidari. La campanya,
que es va iniciar el mes de
desembre, consisteix a
destinar un euro a projectes socials locals per cada
compra realitzada amb
targetes de CaixaBank als
establiments associats.
Els diners aniran destinats a reforçar el programa de sensibilització a les
escoles de la demarcació
de Girona. ■

Cs pregunta
a Madrenas si
va pagar l’AMI
el 2018
Redacció
GIRONA

La portaveu de Cs a Girona, Míriam Pujola, va presentar ahir una instància
per reclamar a l’alcaldessa
que informi si va pagar la
quota de l’AMI del 2018.
Pujola va avisar que, si és
així, “reclamarà que es retorni també aquest import
a les arques municipals”.
La setmana passada ja va
reclamar que es retornessin els 49.014 euros pagats del 2012 al 2017 després que el TSJC declarés
nul de ple dret el decret
d’alcaldia de Puigdemont
que va autoritzar-ho. ■

“per fer qualsevol obra
s’ha de demanar llicència,
no que no es pugui fer”.
Santamaria
assenyala
que, en comptes de fer-ho,
“se n’han anat directament a querellar-se contra
l’alcalde”. Pel que fa a les
llicències d’obres, l’alcalde
va destacar que quan “és
una qüestió d’aigües, és
gairebé immediata”. A
principis de gener, Carles
Mallart, un dels responsables de Rec Madral, va declarar com a investigat al
jutjat número 4 de Santa
Coloma de Farners per suposades irregularitats en
el servei a Vidreres. ■

