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El Jutjat Contenciós Administra-
tiu número  de Girona ha declarat
nul·la la normativa que regula les
barraques de la Copa durant les Fi-
res de Sant Narcís corresponent a
l’any  i que impedien tenir
barraca les entitats que actuen en
l’àmbit supramunicipal. D’aques-
ta manera, el jutjat dóna la raó a les
associacions que fa dos anys im-
pugnar el text al·legant raons de
fons i de forma. El recurs contenciós
administratiu va ser presentat per
la CUP de Girona i Lluita Interna-
cionalista, amb el suport d’altres en-
titats excloses de la Copa com Ar-
ran, JERC, MDT, POR i UGT. 

Pel que fa al contingut, les enti-
tats denunciants argumentaven
que la normativa era «discrimina-
tòria»  perquè amb el pretext  que

no es podien concedir barraques a
entitats amb caràcter supramuni-
cipal, s’excloïa associacions políti-
ques i socials gironines del dret
d’obtenir barraca. L’altre argument
per impugnar la normativa va ser
que CiU l’hauria aprovat per Junta
de Govern Local, en lloc de dur-la
a debat al Ple municipal i permetre
la participació de tots els grups i la
intervenció de les entitats.

La sentència conclou que l’A-
juntament hauria d’haver aprovat
l’acord a través del Ple i no pas de la
Junta de Govern, i declara nul·la la
normativa. El jutge veu «inneces-
sari» valorar les qüestions de fons
plantejades per les entitats denun-
ciants, tenint en compte l’anul·lació
de l’acord per raons de forma.

Les associacions denunciants
van celebrar ahir el contingut de la

sentència que, tot i que permetrà re-
parar els «greuges provocats», sí que
«vincularà l’Ajuntament per a
 futures edicions». Les entitats tam-
bé han demanat que de cara a l’a-
ny  vinent es reformuli la normati-
va.

La regidora de Promoció i Ocu-
pació, Marta Madrenas,  va recor-
dar  que la sentència no és ferma i
que no afecta a la concessió a les en-
titats d’aquest any  i va anunciar que
recorreran la decisió en entendre
que els arguments de l’Ajuntament
són vàlids. També va recordar que
altres casos vinculats amb les bar-
raques que han acabat als jutjats,
com el tancament d’alguna d’a-
questes per venda d’alcohol a me-
nors, s’han resolt positivament per
l’Ajuntament i que conAava que en
aquest cas succeís el mateix.
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El jutge declara nul·la la
norma de barraques del
2012 que excloïa entitats

L’Ajuntament hi recorrerà i manté que va actuar correctament privant
de tenir parada a les associacions que actuen en un àmbit supramunicipal
�

L’Ajuntament de Salt ha pror-
rorgat per a dos anys més la gestió
del servei de zona blava a l’em-
presa GiroPark, del grup Mifas.
L’empresa gestiona el servei des de
l’any  i actualment dóna feina
a vuit persones amb discapacitat
física. 

Amb aquesta renovació, Giro-
park haurà estat  anys ja gestio-
nant el servei a Salt. El darrer cop
que va guanyar el concurs de con-
cessió del servei va ser l’any ,

i actualment quedarà prorrogat
Ans al mes d’abril de .

En total, GiroPark explota 
places de zona blava a tot el mu-
nicipi i també el servei de grua mu-
nicipal. El fet que se’ls hagi reno-
vat la concessió per dos anys més
permetrà mantenir la plantilla ac-
tual, formada per nou persones, de
les quals vuit tenen una discapa-
citat física.

La situació de Salt contrasta
amb la de Girona, on l’Ajunta-
ment va decidir convocar un con-

curs per a la gestió de les zones bla-
ves que Mifas va perdre, de manera
que va haver de deixar de gestio-
nar el servei. 

Aquesta circumstància va su-
posar un «important contratemps»
per a Mifas, que es va queixar per-
què la concessió havia anat a pa-
rar a una empresa de fora de Gi-
rona i que no era  social com
la seva. Al Anal, aquesta va ser una
de les causes que va portar a la di-
missió de Pere Tubert com a pre-
sident de Mifas. 
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Mifas mantindrà la zona blava de Salt 

La consellera de Benestar i Fa-
mília, Neus Munté, va inaugurar
ahir la nova residència i centre de
dia que s’ubica a l’antiga destil·le-
ria de Can Regàs, a la zona de La
Rodona de Girona. En total, la
nova residència compta amb 
places per a residents Axos i una
quinzena per a usuaris del centre
de dia.  A més, donarà feina a una
trentena de persones. 

L’alcalde de Girona, Carles Pu-
igdemont, va ressaltar durant la in-
auguració que les places feien
«molta falta» a Girona i que per-
metran als veïns no haver d’anar a
residències a fora de la ciutat. 
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Can Regàs es converteix en una
residència per a la gent gran 

Munté, Puigdemont i altres autoritats, visitant les instal·lacions. 

ANIOL RESCLOSA

DESTACATS

www.girona.cat/firesdesantnarcis
AGENDA

Festa major del barri de Palau-sacosta
Aquest cap de setmana

Vegeu la programació a girona.cat/agenda i a
http://avpalausacosta.entitatsgi.cat

Visites guiades a l’exposició “Manaies de Girona” – Soldats Romans
A l’església de Sant Lluc

Cal reserva prèvia gratuïta (els dimecres a les 20 h):
jerser5@hotmail.com o al tel. 689 911 037

Exposició oberta al públic: dies laborables fins al 8 d’octubre
de 10.30 a 13 h i de 16.30 a 20 h

Més informació: manaies.org
Dia Internacional de la Gent Gran
Dimecres 1 d’octubre de 10 a 20 h

A l’Espai Cívic Mercadal
Inauguració de l’exposició: Drone, de Paco Torres Monsó

Divendres 3 d’octubre a les 19 h
Al Bòlit_StNicolau

Més informació: bolit.cat
FORMACIÓ - OCUPACIÓ

Forma’t en eines i conceptes bàsics d’economia i finances
7 i 9 d’octubre de 09.30 a 13.30 h

Càpsula TIC: presentacions amb programes d’ofimàtica
8 d’octubre de 09.30 a 12 h

A Girona Emprèn parlem de... Instagram: la xarxa social de la fotografia
8 d’octubre de 16 a 18h

Càpsula TIC: habilitats digitals bàsiques amb eines de Google
10 d’octubre de 09.30 a 13.30 h

Al Centre d’Iniciatives Locals – Girona Emprèn
Més informació i inscripcions prèvies gratuïtes: girona.cat/gironaempren

INSCRIPCIONS - CONVOCATÒRIES
Curs de relaxació dirigit a joves entre 14 i 25 anys

dimarts 7 i 14 d’octubre de 18 a 19.30 h
Al Centre Jove de Salut Integral

Inscripció prèvia gratuïta: 972 204 212
3r Concurs d’engalanament i decoració de carrers per Fires

Termini d’inscripció: fins al 20 d’octubre
Bases i més informació: girona.cat/firesdesantnarcis

2a edició de la convocatòria del Concurs de Relats de Terror
Adreçat a joves de 13 a 30 anys

Termini: 10 d’octubre
Bases i més informació: girona.cat/biblioteques

girona.cat/marfa
Tallers: ball per a rumba, guitarra per a rumba catalana, percussió rumbera

Dissabte 4 d’octubre a l’Espai Marfà
Més informació i inscripcions: girona.cat/marfa


