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Carretera més segura entre
Banyoles i Vilademuls

Una app per
pagar a les
zones blaves
de Banyoles

a El president de la Diputació de Girona posa aquestes obres d’exemple de la tasca que l’ens

BANYOLES

procura fer per evitar la sinistralitat en els 800 km de les 186 carreteres que gestiona
Ramon Estéban

Més amplada i,
si cal, cuneta
americana

BANYOLES

La reforma de la carretera
GIV-5132, que connecta
Banyoles i Galliners (al
municipi de Vilademuls),
s’ha donat per acabada.
Les obres, que han costat
uns 720.000 euros, s’han
anat executant per fases
des del 2016. El president
de la Diputació –aquest
ens és el titular de la carretera–, Miquel Noguer (alhora, alcalde de Banyoles); el diputat delegat de
xarxa viària, Carles Álvarez; l’alcalde de Vilademuls, Àlex Terés, i el tinent d’alcalde de Fontcoberta –la GIV-5132 passa
per aquest terme municipal–, Xavier Cros, van assistir a l’acte de presentació del final de les obres,
celebrat en un extrem de
la carretera, a Puigpalter
(Banyoles).
La trobada va servir perquè els representants de
l’ens provincial expliquessin la política en matèria de
carreteres. El cas d’aquesta carretera –en la qual
s’han fet millores per augmentar-hi la seguretat– se-
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Cros, Noguer, Álvarez i Terés a la carretera reformada, ahir al matí ■ R.E.

La xifra

—————————————————————————————————

720.000

euros ha estat el cost de la
reforma de la carretera, executada en tres fases des del
2016.

ria un exemple del que s’està fent de mica en mica a
les 186 vies que depenen
de la Diputació de Girona, i
que sumen més de 800 quilòmetres. “La nostra prioritat és la seguretat de les
persones”, va assegurar
Noguer.
Tant ell com Álvarez
van assenyalar també la

despesa que es fa, a més de
tasques de millora, en el
manteniment de les vies,
sobretot en zones de muntanya, on les condicions
meteorològiques solen ser
més severes. Aquest any
–van recordar– en els pressupostos de l’ens gironí es
destinen uns nou milions
d’euros a carreteres. ■

En línies generals, les millores
que la Diputació aplica a les
seves carreteres consisteixen
a eixamplar-les fins als sis
metres en el cas que no arribin a aquesta amplada, considerada indispensable en la
normativa viària. En els trams
on això no és possible, s’opta
per fer cunetes americanes,
que són unes franges de formigó que tant serveixen per
evacuar l’aigua de pluja (es
construeixen degudament inclinades) com per posar-hi
les rodes en cas de necessitat. Aquestes solucions s’han
aplicat a la carretera de Banyoles a Galliners, de 12,4 km
de longitud. També –com a
intervencions més destacades– s’hi han suavitzat alguns revolts. Com la majoria
de les vies propietat de la Diputació, el trànsit a la GIV5132 no és gaire elevat (751
vehicles diaris), però hi passen força vehicles agrícoles i
camions, per als quals una bona amplada és indispensable.

R. Estéban

El pagament de les zones
blaves de Banyoles es pot
fer des de fa algunes setmanes mitjançant l’aplicació per a dispositius mòbils iParkMe, una eina telemàtica per a dispositius
mòbils que treballa tant
amb el sistema operatiu
Android com amb l’IOS.
Amb aquest sistema no cal
fer servir els aparells expenedors de tiquets, sinó
que la compra de temps
per estacionar s’acciona
des del mòbil. En la mateixa aplicació es demana el
mètode de pagament que
prefereix l’usuari i s’ofereix una alarma que avisa
quan està a punt d’acabarse l’estona d’aparcament
permesa. Des del mateix
mòbil es pot ampliar l’horari adquirit i, a més, si no
s’exhaureix el temps comprat, l’usuari recupera la
diferència.
La gestió de les zones
blaves de Banyoles va a
càrrec de Giropark, de
l’entitat sense ànim de lucre Mifas. “Amb la nova
aplicació facilitem als
usuaris l’ús de la zona blava de Banyoles perquè podran estalviar temps i diners”, ha manifestat el regidor de Via Pública, Lluís
Costabella. ■

EDICTE

d’informació pública de l’Ordenança de transparència i administració
electrònica
El Ple de la Corporació de data 28 de gener de 2019 ha aprovat inicialment l’avantprojecte d’Ordenança de transparència i administració electrònica de l’Ajuntament
de Breda.
Se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, comptat
des de l’endemà de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels
mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i formular-hi les reclamacions i els
suggeriments que estimin pertinents.
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè s’hi formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament www.breda.cat.
En el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l’aprovació inicial d’aquesta Ordenança en el termini d’informació pública, s’entendrà aprovat definitivament aquest Acord.
Es fa públic per a coneixement general, en compliment del que preceptuen els articles 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 63 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Breda, 31 de gener de 2019
Dídac Manresa Molins
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El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 28 de gener de 2019,
va adoptar, entre d’altres, l’acord d’APROVAR INICIALMENT el PLA D’ACCESSIBILITAT EN LA VIA PÚBLICA,
redactat per l’arquitecta M. Mercè Corominas Noguera, amb un pressupost
total
d’execució
material
d’1.429.175,85 €, disposant-se la submissió del projecte esmentat a informació pública, amb audiència als interessats, pel termini de 30 dies, per
presentar-hi reclamacions i suggeriments mitjançant un anunci al Butlletí
Oficial de la Província, al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, en un
dels mitjans de comunicació escrita
diària i en el tauler d’anuncis de la
corporació. Així mateix s’ha de publicar al Portal de Transparència.
L’alcalde president,
Miquel Noguer i Planas.
Banyoles, 1 de febrer de 2019

Estelada davant l’ajuntament
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La senyera de la placeta de
davant l’ajuntament de Banyoles ha estat substituïda
per una estelada. El canvi de
la bandera es va fer dimarts al

vespre, durant la concentració de rebuig del judici dels
presos polítics catalans, en la
qual van prendre part centenars de persones. L’asta amb

la senyera institucional es
van instal·lar en motiu de la
Diada del 2015, després que
el ple municipal ho decidís
per unanimitat. ■ R. E.

