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Girona treu a licitació la
marquesina del parc Central

Els treballs de
recerca de
batxillerat, a
la UdG

a L’obra, pressupostada en uns 400.000 euros, ha de servir per substituir el ‘finger’ actual entre

GIRONA

les dues estacions i la previsió de l’Ajuntament és que pugui estar construïda a finals d’aquest any
Lurdes Artigas
GIRONA

La junta de govern de
l’Ajuntament de Girona va
aprovar ahir treure a licitació les obres de construcció de la marquesina
transversal que servirà
per unir l’estació del tren
convencional amb la del
TAV i busos, en substitució del finger (el túnel tancat) actual, que s’enderrocarà. La previsió, segons
va explicar ahir el regidor
del Projecte Ferroviari,
Carles Ribas, és que la fase
de licitació duri uns tres
mesos i mig i la construcció, uns quatre, i que la
marquesina estigui llesta
cap a finals d’any. El final
d’aquest projecte, que va a
càrrec de l’Ajuntament,
coincidiria així amb l’acabament total també de tota l’obra del parc Central a
càrrec d’Adif, que s’ha
d’acabar al desembre.
La intenció de la marquesina transversal és que
serveixi d’aixopluc als vianants entre les dues estacions sense que sigui un
passadís tancat, com l’actual finger, que faci de pa-
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399.606

euros és el cost previst de la
construcció de la marquesina
transversal entre les dues estacions.

ret i talli la circulació entre
els sectors nord i sud del
parc Central. El pressupost de la construcció de la
marquesina és de gairebé
400.000 euros (399.606
euros). El govern ja va preveure en el pressupost d’aquest any 61.680 euros
per al projecte, que es van
afegir als 325.000 que s’hi

van destinar el 2016.
Aquesta obra s’emmarca dins del projecte de
marquesines que la junta
de govern va aprovar el 23
de desembre passat, i que
inclou també una segona
marquesina per desenvolupar amb vista al futur,
que farà de pèrgola davant
la façana de l’estació de

trens convencional per la
banda oest, per obrir l’edifici també cap a aquell costat d’una manera semblant a com ja està al costat est, a la plaça Espanya.
Aquest segon projecte,
sense cap data prevista
d’execució, té calculat un
pressupost de 427.298 euros. ■

Joan Trillas

Onze estudiants van rebre
ahir els premis a treballs
de recerca de batxillerat a
la sala d’actes de les facultats d’infermeria i medicina de la Universitat de Girona. Els guardons engloben la 18a edició del Premis del Consell Social de la
UdG, la 15a dels COAC
d’Arquitectura i els primers del Patronat de l’Escola Politècnica Superior.
El consell social de la UdG,
la demarcació de Girona
del Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya (COAC) i el
patronat de la Politècnica
són els organitzadors
d’aquest acte de reconeixement, que té la col·laboració de l’Ajuntament de
Girona i de les dues escoles
adscrites a la UdG amb
seu a Salt, l’Escola Universitària ERAM i l’Escola
Universitària de la Salut i
l’Esport (Euses). Entre els
guardonats,
Georgina
Torra Guixeras, Gerard
Parejo Cortés, Laia Amat
García, Oriol Tarrés Clara,
Andrea Cano Redondo,
Adrià Vivas González, Elena Romero Muñoz, Alba
Montilla Caballero. Amb
els premis es vol promoure
la recerca entre l’ensenyament secundari i la
UdG. ■

Nova sanció a l’empresa
de manteniment de la
font del parc Migdia
a El govern de Girona

podria rescindir el
conveni si no es resol
la brutícia que s’hi fa

J. Nadal
GIRONA

El govern de Girona va
aprovar ahir una sanció
contra l’empresa que fa el
manteniment de les fonts
ornamentals del parc del
Migdia i del parc Central
pel que es considera un incompliment dels compromisos del contracte. La
sanció està motivada per
una bomba espatllada que

La xifra

La frase

150

“Estem repassant a
fons els contractes de
l’àrea i prepararem
nous plecs i noves
exigències”
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euros és l’import de cadascuna de les sancions que s’han
imposat a l’empresa per incompliment de compromisos.

provoca que l’aigua tingui
un marcat to verdós a causa de les algues. Es tracta,
de fet, de la segona sanció
que se’ls imposa i que puja,
segons el vicealcalde de
Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Co-
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Eduard Berloso
REGIDOR DE SOSTENIBILITAT, MEDI
AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ

operació, Eduard Berloso,
a 150 euros. La primera va
ser recorreguda en contra
per l’empresa. El recurs va
ser rebutjat, però encara
poden presentar-ne un altre en una segona instància, admet el regidor.
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Mentrestant, i en previsió que l’empresa no entri
en raó i repari la bomba,
l’Ajuntament ja es prepara
per aprovar una tercera
sanció, que està previst
que es discuteixi en la junta de govern de la setmana
vinent. La intenció és

aprovar després una quarta i una cinquena sanció.
Aquest cúmul de sancions
està motivat perquè, un
cop se’ls hagi sancionat en
cinc ocasions, es podrà iniciar l’expedient de rescissió del contracte.
El regidor Berloso expli-

ca que estan en un procés
de revisió “a fons” de tots
els contractes que afecten
l’àrea perquè n’hi ha diversos que estan a punt de
vèncer. En aquest sentit,
diu que es prepararan
nous plecs de condicions
amb noves exigències. ■

