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Per segon any, carnet únic
per a joves a les piscines

Inspeccions a Salt en
comerços de
telefonia mòbil

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 a S’obren expedients
sancionadors a 6 dels
11 establiments que
s’han visitat
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GIRONA

Els municipis de Vilablareix, Quart, Fornells de la
Selva i Aiguaviva han tornat a acordar que els joves
de l’institut puguin gaudir
de totes les piscines municipals amb un únic carnet.
La iniciativa va néixer
l’any passat amb la intenció que les relacions que
els estudiants de les quatre poblacions estableixen
durant el curs a l’institut
de Vilablareix, es puguin
mantenir a l’estiu. Així, els
joves de fins a 18 anys podran anar a qualsevol piscina municipal amb la resta de companys.
El conveni estipula que
serà imprescindible que
un abonat de la piscina
municipal que es vol utilitzar aculli el visitant o visi-

Lurdes Artigas
SALT

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

tants. El conveni també
estableix que els joves mai
podran anar sols. Així, els
joves s’identificaran a l’entrada 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 municipis implicats: David Mascort (Vilablareix), Joaquim Mateu (Aiguaviva),
Narcís
Boschdemont
(Fornells de la Selva) i Pere Cabarrocas (Quart). Va

ser un dels últims actes
que va realitzar com a alcalde Cabarrocas, un històric del municipalisme gironí que, dijous al vespre,
va deixar l’alcaldia de
Quart i va passar el relleu
al soci de govern. ■

La policia local de Salt, en
coordinació amb els Mossos d’Esquadra, ha fet una
sèrie d’inspeccions a onze
comerços de reparació i
venda de productes de telefonia mòbil que han comportat l’obertura d’expedients sancionadors a sis
establiments que no van
ser capaços de facilitar-los
els resguards de lliurament ni els de procedència
dels terminals identificats
a les botigues, fet que fa
sospitar de la seva procedència. En algun establiment, fins i tot, es van
identificar aparells falsificats i altres aparells en què
l’identificador IMEI no coincidia amb el de l’aparell

exposat. Tots aquests aparells han passat a les dependències policials.
Segons se subratlla des
de l’Ajuntament de Salt,
l’acció policial sobre
aquest tipus de comerç “és
bàsica per garantir la seguretat dels consumidors
que lliuren aparells per a la
seva reparació així com
per als establiments que
segueixen la normativa establerta”. En aquest sentit, es recorda que la llei
22/2020 del Codi de Consum estableix l’obligatorietat de l’establiment de
lliurar a la persona dipositant un resguard de dipòsit en què constin tant les
identificacions de l’establiment, el client i el bé, com
la descripció del servei a
fer, la data de recepció i durada del servei, el termini
de prescripció del dret a recuperar el bé i la signatura
o equivalent per a la identificació del responsable del
comerç. ■

Un estudi avala la descatalogació
de la façana del garatge Forné
L. Artigas
GIRONA

Un estudi extern certifica
el deteriorament de l’edifici del Garatge Forné, antiga seu del concessionari
Seat, al carrer de Barcelona de Girona, i avala la descatalogació de la façana
com a element protegit.
Així ho ha explicat el regi-

dor d’Urbanisme, Joan Alcalà, en declaracions a Televisió de Girona.
El març del 2015 el ple
de Girona ja va aprovar iniciar els tràmits de descatalogació, cosa que va fer
aturar el procés judicial
emprès per la propietat. El
consistori, però, abans de
fer més passos va voler validar que l’immoble no me-

reixia la protecció i va encarregar un informe extern, que ha avalat que “la
part exterior no està en
condicions per mantenirla catalogada”, en paraules
d’Alcalà. El consistori estudia 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 exemple únic a la demarcació de l’ús de vidre com a
mur cortina a la façana, tesi que sempre ha defensat
el Col·legi d’Arquitectes.
Els propietaris de l’edifici,
però, van dur la catalogació als jutjats i van demanar més de 12 milions
d’euros pel prejudici que
creien que els suposava. ■

L’edifici del garatge Forné, al carrer de Barcelona de
Girona, en una imatge d’arxiu ■ MANEL LLADÓ
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