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POLÍTICA

POLÍTICA

El PP Yol deixar de ser
extraparlamentari a les
comarques gironines

requip de govern de Canet
aprova el pressupost amb
l'absència de Foposició

Se celebrarà un congrés de refundació

Puja a un total de 485 milions

NARCÍS GENfS

• Girona.— Les direccions catalana i estatal del Partit Popular pretenen que Girona deixi de ser l'única demarcació electoral de l'Estat Espanyol on aquesta formació
política és extraparlamentària, ja
que no té cap representant ni al
Parlament de Catdunya ni al Congrés de Diputats. El vice-secretari
general del PP, Juan José Lucas, i
el president del partit a Catalunya,
Jordi Femàndez Díaz, van presidir
ahir una reunió de la intercomarcal
gironina en el decurs de la qual es
va anunciar que el dia 30 de juny vinent se celebrarà un congrés extraordinari de la demarcació del PP
a les comarques gironines. Aquest
congrés significarà, segons va dir
Jordi Femàndez Díaz, el rellançament i la refundació del Partit Popular a les comarques gironines i la
recerca de la unitat davant de les
pròximes eleccions municipals,
amb la formació d'un equip directiu que treballi per millorar la presència dels populars als ajuntaments en les eleccions que se celebraran l'any vinent.
Jordi Femàndez Díaz va indicar:
«Pot ser vàlid per a un partit testimonial ser extraparlamentari en
una demarcació electoral i no tenir
cap representant ni al Parlament de
Catalunya ni a les Corts Generals
de Madrid, però no per a un partit
que aspira a formar Govern a partir de les pròximes eleccions generals».

En relació amb la continuïtat de
Jaimie Veray al capdavant de la direcció dels populars a les comarques gironines, Jordi Femàndez
Díaz va afirmar que aquesta és una
qüestió que haurà-de decidir el
congrés del dia 30. El PP gironí
obre a partir d'avui un procés precongressual en què s'ha de configurar un líder amb un equip de gent
al darrere.
Femàndez Díaz va assenyalar,
en relació amb la possibilitat que
Jaume Veray sigui substituït com a
president de la intercomarcal per
Josep Maria Prat, que «no es tracta de canviar una persona per una
altra». «Seria irresponsable per la
meva part, ara que s'ha obert un
procés pre-congressual, dir qui serà
el futur president. Estic convençut
que tenim suficients persones per
formar un equip. En el PP no hi sobra ningú, i Veray, si no és reelegit, sempre serà una persona important que haurà d'ocupar el lloc
que decideixin els militants», va
afirmar. Com a possibles altematives a Veray, el president català del
PP va citar Josep Maria Prat, Pere
Sanés i Joaquim de Trincheria, encara que va indicar que es preveu
que en el congrés extraordinari del
30 de juny hi haurà una candidatura única. Jordi Femàndez Díaz,
que va assegurar que seguirà molt
de prop el període pre-congressual,
va indicar que no es descarta la
possibilitat que José María Aznar
presideixi el congrés gironí.

JOSEP M. FLORES

• Canet de Mar.— Els set regidors de l'equip de govern de l'Ajuntament
de Canet de Mar, integrat per l'agmpació Canet 2000, PSC i Unió de Joves Independents, van aprovar en solitari en el ple celebrat dimecres el
pressupost municipal per a aquest any, que puja a 485 milions de pessetes. Els cinc regidors de CiU i el del PP, a l'oposició, no van assistir al ple
en protesta per «les reiterades vegades que l'equip de govern anul-la els
plens ordinaris que s'han de celebrar el primer dimecres».
L'alcalde de Canet, l'independent Josep Rovira, va afirmar ahir
que els arguments per no assistir al
ple que han presentat els gmps de
l'oposició «no són vàlids» perquè,
segons ell, «l'Ajuntament de Canet
no intenta amagar res, sinó que en
aquesta legislatura, per primera vegada a Canet, tots els expedients en
tràmit són accessibles per a qualsevol ciutadà que estigui interessat a
obtenir informació». L'alcalde considera que la no assistència de l'oposició al ple «és un discurs de mal
pagadors que no té cap mena d'eficàcia».
L'oposició assegura que l'alcalde
anul·la les convocatòries dels plens
amb el «pretext que no existeixen
assumptes per tractar». El portaveu
del grap municipal de CiU a l'Ajuntament de Canet i ex-alcalde,
Antoni Craafias, considera que el
principal responsable de no respectar l'horari dels plens és l'alcalde
Rovira, perquè «a principi de la legislatura vam acordar fer els plens
ordinaris el primer dimecres de
cada mes, ifinsara, no s'ha fet». El
portaveu convergent va mantenir
ahir que l'equip de govem prefereix

celebrar sessions extraordinàries
perquè així no es poden plantejar
precs i preguntes. «D'aquesta manera els dos gmps de l'oposició no
podem presentar ni esmenes ni
propostes, i així es pot dir que no
podem contribuir a la gestió mimicipal», va dir Cmaflas.
El regidor de Finances, Josep
Isern, va explicar que en la redacció del pressupost d'aquest any hi
ha col·laborat l'actual director de
Finances de la Generalitat i ex-conseller d'Economia, Jordi Planasdemunt. En el ple, els set regidors de
l'equip de govem també van acordar vendre dos terrenys de propietat municipal per aconseguir ingressos econòmics per constmir un
magatzem per la a brigada. Igualment,, també es van desestimar dos
recursos presentats per dos veïns de
Canet en contra de l'aplicació de
contribucions especials per arranjar
la ronda Sant Elm. Abans de finalitzar la sessió plenària, el gmp municipal socialista va demanar a l'alcalde que exigeixi al MOPU la catalanització d'un rètol de senyalització que es va instal·lar abans-d'ahir a l'entrada de la població.

CiU de Tordera
considera «foraònic»
el mur de la plaça
de la Concòrdia
JORDI CAUPENA

• Tordera.— Els regidors del gmp
municipal de Convergència i Unió
(CiU) a l'Ajuntament de Tordera,
han qualificat de «faraònic» el mur
de quatre metres i mig d'alçada que
es constmeix a la plaça de la Concòrdia. En un escrit repartit per
tota la població, CiU denuncia que
l'obra té un cost de disset milions
de pessetes, i segons el comunicat,
«aquests milions es podrien dedicar
a arranjar alguns carrers de la nostra vila que gairebé són intransitables».
CiU acusa l'equip de govem socialista de dir «veritats a mitges» i
de fer «constmccions faraòniques
en uns moments en què l'economia
municipal passa per moltes dificultats. La prova d'això és el seguit de
crèdits que s'han demanat darrerament, uns cent cinquanta milions
de pessetes».
L'Ajuntament de Tordera va
aprovar el nou de maig passat, amb
els vots en contra dels regidors convergents, reduir el mur de la plaça
de la Concòrdia a quatre metres i
mig d'alçada. En el projecte inicial
es contemplava una paret de sis
metres d'alçada i una llargada de
trenta metres. El mur ha d'actuar
de paret de contenció entre la zona
enjardinada de la plaça i la carretera.
En l'escrit diviilgat per CiU s'ha
inclòs un fotomuntatge en el qual
es pot veure l'antiga plaça de la
Concòrdia i com quedarà un cop
constmït el mur de quatre metres i
mig d'alçada. Segons va explicar
Joan Camps, portaveu de CiU a
l'Ajuntament de Tordera, amb
aquest escrit «es pretén donar a conèixer als veïns a què es dediquen
els diners municipals».

Generalitat de Catalunya
Departament de Sanitat
i Seguretat Social

NOTA INFORMATIVA
En relació a la convocatòria de vaga indefinida de personal
interí, eventual estructural, personal no fix i circular 21, convocada a la Ciutat Sanitària de la Vall d'Hebron, l'Institut
Català de la Salut i les Centrals Sindicals presents en la
Mesa Sectorial de Sanitat (CCOO, CESM, SATSE, UGT i
CSIF) informen:
1) L'accés a una plaça estatutària en propietat del personal
interí i eventual estructural s'ha de fer, en tots els casos,
mitjançant els procediments establerts en els estatuts vigents, tal com s'afirma i es pactà expressament en el primer paràgraf de l'acord de 9 de març de 1990; l'aplicació
del qual els convocants de la vaga reivindiquen.
2) Per tal de dur a terme aquest procés amb la màxima celeritat, l'Administració s'ha compromès amb les
Organitzacions Sindicals de la Mesa Sectorial de Sanitat a
portar a terme un calendari de convocatòries que afecta
totes les categories de personal. Aquest procés s'ha iniciat
el mes de maig amb la convocatòria de places d'ATS d'hospitals i culminarà a la fi del mes d'octubre.
3) Per tal de conjugar les aspiracions dels col·lectius
d'eventuals estructurals i interins i de respectar la legalitat
vigent, que preserva els drets del personal fix en matèria de
trasllats, reingressos i acoblaments, l'Administració i les
Centrals Sindicals de la Mesa Sectorial han acordat una
proposta de regulació de les qüestions relatives a aquest
tema. Aquesta regulació té l'objectiu d'introduir la interpretació més favorable possible dins la legalitat, ampliant el
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nombre de places per a promoció interna i valorant els serveis prestats fins al màxim que els estatuts vigents permeten.
4) La manca d'ajustament als estatuts vigents en la tramitació d'aquestes convocatòries podria provocar la impugnació
per part de tercers, la qual cosa paralitzaria els proceldiments iniciats.
5) Per tal de confirmar la voluntat de solució del problema
del personal eventual estructural i interí, l'Institut Català de
la Salut ha dictat normes a les Gerències d'Àrea, per tal
que els contractes d'eventuals estructurals siguin renovats
al seu venciment a les persones que estaven en aquesta situació.
L'ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA UTILITZARÀ TOTS ELS
MECANISMES LEGALS AL SEU ABAST PER TAL DE,
RESERVANT ELS DRETS DEL PERSONAL PROPIETARI,
OFERIR L'ACCÉS A LA CONDICIÓ D'ESTATUTARI PER
AL PERSONAL INTERÍ I EVENTUAL ESTRUCTURAL,
MITJANÇANT ELS PROCESSOS VIGENTS, QUE SÓN
ELS QUE PODEN POSSIBILITAR L'ESMENTAT ACCÉS
AMB CARÀCTER DEFINITIU.
L'Administració Sanitària no tolerarà en cap cas qualsevol
acció que pugui posar en perill la prestació dels serveis assistencials als pacients, com tampoc actes de violència o
coacció al personal de la Institució que exerceixi el seu dret
a desenvolupar les seves funcions sanitàries amb plena
normalitat.

