ALT EMPORDÀ

Marta Felip recorda
que qui marxi de
CiU serà trànsfuga
a L’alcaldessa de Figueres adverteix que els que són

considerats trànsfugues no poden votar una moció de censura
Joan Puntí
FIGUERES

L’alcaldessa de Figueres
va expressar ahir la seva
opinió respecte a la voluntat dels dos regidors
d’Unió d’obtenir la dissolució del grup de CiU i
aconseguir posteriorment
el grup municipal propi.
Felip, referint-se als regidors peticionaris (Manuel
Toro i Núria Galimany), va
manifestar que “si marxes
tens la consideració de
trànsfuga i si ets trànsfuga
no pots votar més endavant una moció de censura”. L’afirmació serveix
per als dos peticionaris,
però es pot estendre òbviament a la resta de regidors
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elegits en la llista que ella
presidia. “Cap dels meus,
dels regidors de CiU, pot
votar una moció de censura, un candidat alternatiu”, va assenyalar. “Els regidors d’Unió es van presentar en una llista i si no
volen estar-hi han de passar a no adscrits.”
L’alcaldessa del PDeCat
es va referir als precedents de regidors d’Unió
que van marxar del grup, i
va al·ludir al cas de Tarragona, al qual apel·lava Manuel Toro per obtenir el
grup municipal propi. Felip va afirmar que aquest
és l’únic cas que hi ha a Catalunya contra el qual es
va presentar recurs davant d’un jutjat contenciós administratiu i que el
cas té una peculiaritat:
“Els regidors primer van
abandonar el grup de CiU,
cosa que els dos regidors
de Figueres no volen fer.”
“A tot Catalunya –explicava– hi ha dos casos de petició denegats, a Badalona i
Manresa”, afirmava. “Una
federació no és una coalició, que seria un supòsit en
què es permetria fer dos
grups. Una federació és
una unió permanent de
partits i van anar així a
una llista.” ■
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Reunió del jurat que
tria el projecte de
pavelló de Figueres
a Setze projectes s’han
presentat al concurs
d’idees i ahir es van
començar a conèixer
Joan Puntí
FIGUERES

Els membres de l’Ajuntament que formen el jurat
del concurs d’idees a partir del qual s’escollirà el
projecte de la construcció
del nou pavelló poliesportiu municipal a la zona de
l’Olivar Gran es van reunir
ahir a l’ajuntament per
obrir els sobres. Setze són
els projectes presentats al
concurs, que els membres
del jurat hauran d’estudiar i valorar.
Els membres del jurat,
presidit per l’alcaldessa,
Marta Felip, i presents en
la reunió d’ahir, eren el segon tinent d’alcalde i regidor d’Esports i Contractació, Jordi Masquef; la portaveu del grup municipal
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d’ERC, Agnès Lladó; dos
arquitectes proposats pel
Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya; un representant designat pel Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya;
l’arquitecte municipal, i
tècnics de les àrees d’Urbanisme i Contractació de
l’Ajuntament de Figueres.
El valor estimat del projecte és de 375.876 euros i
es donaran fins a tres premis a les idees presentades: un de 10.000 euros,
dos de 3.000 i cinc més de
1.000 euros. ■
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