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Un estudi extern certifica
el deteriorament de l’edifi-
ci del Garatge Forné, anti-
ga seu del concessionari
Seat, al carrer de Barcelo-
na de Girona, i avala la des-
catalogació de la façana
com a element protegit.
Així ho ha explicat el regi-

dor d’Urbanisme, Joan Al-
calà, en declaracions a Te-
levisió de Girona.

El març del 2015 el ple
de Girona ja va aprovar ini-
ciar els tràmits de descata-
logació, cosa que va fer
aturar el procés judicial
emprès per la propietat. El
consistori, però, abans de
fer més passos va voler va-
lidar que l’immoble no me-

reixia la protecció i va en-
carregar un informe ex-
tern, que ha avalat que “la
part exterior no està en
condicions per mantenir-
la catalogada”, en paraules
d’Alcalà. El consistori es-
tudia ara si continua els
tràmits. El setembre del
2008, el govern tripartit
d’aleshores va aprovar la
protecció de l’edifici amb

l’argument que era un ex-
emple únic a la demarca-
ció de l’ús de vidre com a
mur cortina a la façana, te-
si que sempre ha defensat
el Col·legi d’Arquitectes.
Els propietaris de l’edifici,
però, van dur la cataloga-
ció als jutjats i van dema-
nar més de 12 milions
d’euros pel prejudici que
creien que els suposava. ■

Un estudi avala la descatalogació
de la façana del garatge Forné
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L’edifici del garatge Forné, al carrer de Barcelona de
Girona, en una imatge d’arxiu ■ MANEL LLADÓ

La policia local de Salt, en
coordinació amb els Mos-
sos d’Esquadra, ha fet una
sèrie d’inspeccions a onze
comerços de reparació i
venda de productes de te-
lefonia mòbil que han com-
portat l’obertura d’expe-
dients sancionadors a sis
establiments que no van
ser capaços de facilitar-los
els resguards de lliura-
ment ni els de procedència
dels terminals identificats
a les botigues, fet que fa
sospitar de la seva proce-
dència. En algun establi-
ment, fins i tot, es van
identificar aparells falsifi-
cats i altres aparells en què
l’identificador IMEI no co-
incidia amb el de l’aparell

exposat. Tots aquests apa-
rells han passat a les de-
pendències policials.

Segons se subratlla des
de l’Ajuntament de Salt,
l’acció policial sobre
aquest tipus de comerç “és
bàsica per garantir la segu-
retat dels consumidors
que lliuren aparells per a la
seva reparació així com
per als establiments que
segueixen la normativa es-
tablerta”. En aquest sen-
tit, es recorda que la llei
22/2020 del Codi de Con-
sum estableix l’obligato-
rietat de l’establiment de
lliurar a la persona diposi-
tant un resguard de dipò-
sit en què constin tant les
identificacions de l’establi-
ment, el client i el bé, com
la descripció del servei a
fer, la data de recepció i du-
rada del servei, el termini
de prescripció del dret a re-
cuperar el bé i la signatura
o equivalent per a la identi-
ficació del responsable del
comerç. ■

Inspeccions a Salt en
comerços de
telefonia mòbil
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a S’obren expedients
sancionadors a 6 dels
11 establiments que
s’han visitat

Els municipis de Vilabla-
reix, Quart, Fornells de la
Selva i Aiguaviva han tor-
nat a acordar que els joves
de l’institut puguin gaudir
de totes les piscines muni-
cipals amb un únic carnet.
La iniciativa va néixer
l’any passat amb la inten-
ció que les relacions que
els estudiants de les qua-
tre poblacions estableixen
durant el curs a l’institut
de Vilablareix, es puguin
mantenir a l’estiu. Així, els
joves de fins a 18 anys po-
dran anar a qualsevol pis-
cina municipal amb la res-
ta de companys.

El conveni estipula que
serà imprescindible que
un abonat de la piscina
municipal que es vol utilit-
zar aculli el visitant o visi-

tants. El conveni també
estableix que els joves mai
podran anar sols. Així, els
joves s’identificaran a l’en-
trada amb un carnet groc
que serà comú als quatre
pobles del Gironès.

L’acord el van signar a

Fornells de la Selva els
quatre alcaldes dels muni-
cipis implicats: David Mas-
cort (Vilablareix), Joa-
quim Mateu (Aiguaviva),
Narcís Boschdemont
(Fornells de la Selva) i Pe-
re Cabarrocas (Quart). Va

ser un dels últims actes
que va realitzar com a al-
calde Cabarrocas, un his-
tòric del municipalisme gi-
roní que, dijous al vespre,
va deixar l’alcaldia de
Quart i va passar el relleu
al soci de govern. ■
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Per segon any, carnet únic
per a joves a les piscines
a El conveni, que va néixer l’any passat, inclou els municipis de Vilablareix,
Aiguaviva, Fornells de la Selva i Quart a Està pensat per a menors de 18 anys

Els alcaldes dels municipis. A la dreta, l’històric alcalde Pere Cabarrocas (Quart) va signar
l’acord abans de fer el relleu ■ AJUNTAMENT DE VILABLAREIX


