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L'Ajuntament es reuneix demá en pie per aprovar-los

Elsf pressupostos de Figueies
pugen a mes de 1.600 milions

^Üí^

J.M*.B.V.
Figueres.— L'Ajuntament de Figueres aprovará demá, en el decurs d'un pie extraordinari convocat a les 8 del vespre, els
pressupostos municipals per a l'exercici económic de 1988, presentáis peí mateix alpalde.
Aquests pressupostos sumen en
el seu conjunt un total de 1.674
milions de pessetes, la qual cosa
suposa un incremént de 290 milions en relació amb l'any passat.
En aqüestes quantitats es troben
inclosos els pressupostos ordinari,
d'inversions i de l'empresa municipal de servéis, Fisersa.
El pressupost ordinari és el que
s'emporta la part mes important
d'aquestes quantitats, és a dir,
1.110 milions de pessetes.
Peí que fa al capítol d'inversions, tot i les restriccions que
s'han hagut de fer, aquest totalitza
239 miljons. Una part important
será, enguany, la d'esports, amb
una cinquantena de milions que
suposaran diverses obres com, per
exemple, la consolidado del nou
pavelló polisportiu.
L'empresa municipal de servéis,
Fisersa, té un pressupost de 325
milions de pessetes que també inclou diverses inversions, tot i que
en aquest cas la majoria deis serveis que té al seu carree poden ser
autofinanpats o fíns i tot aprofitats
per fer noves inversions com és el
cas deis diners recaptats pels parquímetres, l'explotació deis aparcaments vigilats i la grúa.
Al llarg de les darreres reunions
de la comissió d'hisenda s'ha vist
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II MosTRA GASTRONÓMICA
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BANYOLES
13 de Gener 1988
Els pressupostos de Figueres d'enguany pugen dos-cents noranta
milions más que els del 87. (Foto Arxiu DIARI DE GIRONA).
que l'equip de govern podrá tirar
endavant amb facilitat amb aquests pressupostos, ja que, a part deis
deu vots de CiU, sembla gairebé
assegurat el suport deis dos regidors d'AP i del d'ERC, que és,
precisament, el responsable de Tarea d'Esports. L'actitud del regidor
independent podria ser contraria a
alguns apartats deis pressupostos,
mentre que s'espera l'abstenció
deis socialistes.

gueres al professor Josep
Cuadres, el qual será objecte d'un
homehatge en data ben propera.
A proposta de la comissió de
Sanitat i Assisténcia Social, es
presentará el plec de condicions
técniques i económico-administratives per a la contractació directa
deis servéis d'un equip terapéutic
destinat a l'atenció de la problemática de les drogodependéncies.
Finalment, la comissió de Serveis Públics presentará el pía de
Un pie de contingut
millores i ampliado del servei de
recollida d'escombraries, neteja,
Cal assenyalar que al mateix pie regatge, desinsectado i desratitzahi ha previstos tres punts mes a ció de Figueres, que ja va avanzar
Tordre del dia que també teñen el el DIARI DE GIRONA a la sevaseu relléu. Així, a proposta del ma- edició d'ahir i que portará a cap
teix alcalde, s'aprovará la conces- l'empresa concessionária del sersió del tito! de fill adoptiu de Fi- vei, Focsa.

DERECHO TRIBUTARIO
Convocatoña curso 1988 (E. Distancia)
AFIGE, Centro de Estudios Empresariales autorizado por la
Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat, presenta su
Curso de TRIBUTACIÓN.
Contenido: Abarca todos los impuestos en vigor, estudiando con especial énfasis IVA, RENTA y SOCIEDADES.
Actualización: El curso se actualiza permanentemente, lo
que \e peimite estar al día de cualquier modificación en temas fiscales.
Titulación: Una vez finalizado el curso, habrá adquirido
una amplia formación necesaria para ser un buen Asesor
Fiscal, y se le entregará 'diploma acreditativo de sus
conocimientos en Derecho Tributario.
INFORMACIÓN Y MATRÍCULA: Lunes, día 11, en la Cambra
de Comer? de Girona, Avdga. Jaume I, 29, 2° de 10 a 14 y
de 16 a 20 horas. Sr. Joan Escola. Si no pueden desplazarse, llamar al teléfono 21 26 00.

FINQUES ROVIROLA
COMPRA-VENDA I Á D M I N I S T R A C I Ó

a.p.i

Per poder oferir millor servei ais nostres
cVients, tenim la satisfacció de
comunicar-vos que som en el nou despatx de:
Ronda Sant Antoni M* Claret, 7
Telefons 20 41 61 - 20 43 30 - GIRONA
Amb la continuítat del nostre lema:
SERIOSITAT i SEGURETAT EN LES OPERACIONS REALIT7ADES
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Lnxáat de la Placa de les Rodes
Degustado a les 10 del vespre
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Mostra gastronómica a Banyoles.-^ Dimecres que
ve, dia tretze de gener, tindrá lloc a Banyoles la II Mostrá gastronómica de Banyoles i comarca, organitzada per l'Ajuntament de la
poblado i peí gremi d'hostalers i pastissers de la comarca de l'Estany, i amb el suport de la Caixa. La mostra tindrá lloc a l'envelat
de la placa de les Rodes, i a partir de les deu de la nit hi haurá una
degustado deis plats exposats.

Els funerals se celebraren al matí a Barcelona

Dolors Arnau, mare del caidenal
Jubany, enterrada a Santa Coloma
Santa Coloma de Farners.— A
dos quarts de dues de la tarda
d'ahir va arribar al cementiri de
Santa Coloma la comitiva que portava les restes mortals de Dolors
Arnau, mare de l'arquebisbe de
Barcelona, cardenal Nar-cís Jubany.
El bisbe de Girona, Jaume Camprodon, va oficiar una pregarla litúrgica davant el sepulcre de la
finada i assistiren a l'acte el seus
filis, el cardenal Narcís JUbany,
Josep Maria i Conxita, els dos bisbes auxiiars de Barcelona, Dr.
Daumau i Martínez Sistach, el vicari general de Barcelona, Dr.
Tressera, i el de Girona, Dr.' Xutclá. El rector del seminari de Girona i representants del capítol de
les catedrals de Barcelona i Girona
també hi foren presents acompanyats de religiosos i religioses,
amics personáis de Dolors Arnau.
Peí que fa a les autoritats civils,
acompanyaren la comitiva el president de la Diputado de Girona,
Josep Arnau, el batlle de Santa
Coloma, Jordi Iglesies, i els regidors del Consistori colomenc.
E| recordatori de l'enterrament
de la finada, que fou Iliurat ais allá
presents, recorda en una fotograifia la trobada de Dolors Arnau
amb el Papa Joan Pau II.
Els funerals de Dolors Arnau se
celebraren ahir al matí a la catedral
de Barcelona amb l'assisténcia
d'unes dues mil persones i dosEl bisbe de Girona oficia una pregária litúrgica a Dolors Arnau.
cents trenta capellans. La cerimó(Fotos DAVID QUINTANA):
nia va ser oficiada peí doctor Jubany, assistit peí nunci IVIario funeral el president del Parlament
torn, i els consellers d'Economia,
d'Ensenyament i de Treball.
Tagliaferri. Foren presents en el de Catalunya, Miquel Coll i Alen-

