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EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 5 D’AGOST DEL 2011

URBANISME

GIRONA

POLÍTICA

Protesta pels
canvis en la
renda mínima
d’inserció

Rosique acusa
l’alcalde de mentir
quan parla dels sous

N.A.
GIRONA

El mal estat de l’edifici de l’antic bingo a la Gran Via de Girona ■ JOAN SABATER

CiU vol desencallar
l’enderroc de l’antic
bingo de Girona

Usuaris i treballadors dels
serveis socials d’atenció
primària de les comarques
gironines han convocat
per avui, a la 1 del migdia,
davant de la seu de la Generalitat a Girona, una
concentració per protestar contra les retallades i
les modificacions de la
renda mínima d’inserció
(RMI). Els convocants
consideren que els canvis
introduïts per la Generalitat no són únicament en la
forma de pagament als beneficiaris de la RMI
–abans, per transferència
bancària i ara en xec– sinó
que suposen una retallada
del programa. Mantenen
que també s’ha modificat
la llei d’accés a la prestació. ICV dóna suport a la
protesta d’avui, que tindrà
per lema Menys RMI=Més
fractura social. ■

a El govern municipal vol fer de mitjancer entre les parts
per solucionar-ho a També vol solució per sota els porxos
Dani Vilà
GIRONA

Arreglar la plaça Independència
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El responsable d’Urbanisme,
Carles Ribas, també assenyala que el nou govern ha
posat fil a l’agulla per un segon aspecte relacionat amb
el mateix punt de la ciutat. Es
tracta de buscar una millora
urgent de l’espai de sota porxos de la plaça Independència de Girona. Tot el períme-

La xifra

—————————————————————————————————

30.000
euros costaria enderrocar
l’antic edifici del bingo en mal
estat segons un informe municipal.

tadania”. CiU des de l’oposició havia criticat la passivitat del govern tripartit
en la resolució d’aquest
conflicte en un edifici mig
en ruïna i que evidencia
perill.
El govern tripartit també havia intentat resoldre-

tre de la plaça s’ha anat arreglant amb els anys i el tram
on hi havia l’històric cafè
Gran Via es troba en mal estat. Ribas entén que a l’estiu
és mala època, però el govern
voldria que s’hi fes una actuació urgent que permetés
recuperar la bona imatge de
plaça Independència.

ho però no se’n va sortir i
ha imposat sis multes per
valor de 43.000 euros, en
un cas per infracció urbanística greu. A l’agost de
l’any passat, l’anterior govern va escrutar la possibilitat d’iniciar una acció
subsidiària, és a dir, executar l’enderroc i passar
la factura als propietaris,
però mai es va arribar a
fer. Un informe municipal
situava en 30.000 euros el
cost
de
l’enderroc
d’aquests edificis entre
mitgeres que provoquen
una mala imatge a la ciutat de Girona en un punt
molt cèntric i turístic de la
capital gironina. ■
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L’equip de govern de
l’Ajuntament de Girona
s’ha proposat desencallar
en breu l’enderroc de l’edifici de l’antic bingo Gran
Via, situat al final d’aquest
carrer i a l’avinguda Ramon Folch. El regidor
d’Urbanisme, Carles Ribas, avança la voluntat del
consistori de “fer de mitjancer entre les parts implicades per resoldre-ho”.
El consistori busca el diàleg entre veïns i promotora immobiliària, ja que les
diverses parts han portat
els jutjats i convertit la resolució en una qüestió de
gran complexitat.
Ribas garanteix que
“cal resoldre-ho al més
aviat possible” i per aquest
motiu ja s’ha previst a mitjan mes d’agost una trobada amb la propietat per
buscar-hi una sortida. Tot
i això, el regidor admet
que si amb el diàleg no es
resol caldrà buscar altres
fórmules “perquè una situació particular no pot
perjudicar la ciutat i la ciu-

a Afirma que la

partida s’ incrementa
en 15.572 euros de
juliol a desembre

Nuri Forns
VIDRERES

La portaveu del PSC a Vidreres, Ruth Rosique, acusa l’alcalde, Jordi Camps
(CiU), de mentir quan
afirma que la partida destinada a sous dels càrrecs
electes, aprovats en l’últim ple, no s’ha incrementat. “Dues hores abans del
ple la junta de govern va
aprovar una modificació
de partida de 15.572 euros
[...]. Aquests diners eren la
diferència dels sous pressupostats pel 2011 i els
nous sous presentats per
aquest nou govern”, va explicar Rosique. També va
fer referència al despatx
d’alcaldia, que Camps va

Rosique, portaveu del PSC i
exalcaldessa de Vidreres ■

dir que era buit perquè
s’havien estrenat dependències, però Rosique va
dir que el despatx ja estava
moblat i el nou govern el va
buidar i va traslladar la
taula al despatx de Serveis
Socials, que comparteix
l’espai,
temporalment,
amb l’oposició. ■

