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La licitació de les obres ja s’ha
obert. Si es compleixen els termi
nis, entre la primavera i l’estiu del
2017elcarrilbicihadeserunarea
litat. El finançament va a càrrecde
l’AMB i dels ajuntaments d’Esplu
gues iBarcelona.Ésperaixòqueel
projectevaambretard.El canvide
govern a Barcelona el va congelar
uns quants mesos, ja que l’equip
d’AdaColauvademanartempsper
analitzarlo, tot i que setmanes
despréshivadonarelvistiplau.
A més del carril bici d’Esplu

gues, l’AMB invertirà prop de dos
milions d’euros aquest any a sub
vencionarcarrilsbicialsmunicipis
metropolitans. Els tècnics de
l’Àrea s’encarregaran de la re
dacció dels projectes i el fi
nançament anirà a mitges: un
50% l’ajuntament interessat i l’al
tre 50% l’AMB, amb unmàxim de
200.000 euros per municipi.
D’aquesta manera esperen cons
truir 100quilòmetres de carril bici
enelspropersquatreanys.c

JORDI PLAY

dièsel més vells, i des d’aquest
mateix any tots els autobusos que
es comprin a TMB i les diferents
empreses que donen servei a les
línies interurbanes de l’àrea me
tropolitana seran híbrids, elèc
trics o de gas natural. També es
tendirà aunparcmòbil sensediè
sel en els vehicles propis de
l’AMB i els seus ajuntaments, als
qual s’ajudarà en el finançament
de vehicles de baixes emissions,
preferiblement elèctrics. Quant
als taxis, es continuarà promo
vent la compra de cotxes no con
taminants. L’objectiu de l’AMB
és que el 2020 menys del 50%
dels taxis siguin dièsel i el 2025 la
xifra sigui inferior al 33%.c

Ballesta repeteix l’acte
d’investidura per un error

MUNICIPAL

PERE DURAN

Albert Ballesta llegint el text amb què prometia el càrrec d’alcalde “per imperatiu legal”

SÍLVIA OLLER
Girona

En un ple extraordinari que va
acabar amb unamoció en la qual
al rei Felip VI se li van retirar les
condecoracions de la ciutat, Gi
rona va repetir ahir a la nit la in
vestidurad’AlbertBallesta coma
noualcaldedeGirona.Feia73ho
resquejahaviaprespossessióen
tre les crítiques de l’oposició per
la manera amb què Ballesta, que
figuravaenelnúmero19enlallis
ta de CiU en les passades elecci
onsmunicipals inoerani regidor
alConsistori,haviaacceditalcàr
recensubstituciódeCarlesPuig
demont. Però la fórmula utilitza
dapelnoualcaldedivendrespas
sat,quenovajurarnivaprometre
el càrrec i només es va limitar a
llegir la fórmula utilitzada per
l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) posantse
a disposició del Parlament per ti
rar endavant el procés sobiranis
ta no s’ajusta a la llei, el que va
obligara repetir la investidura.
Ballesta va assumir personal

ment la culpa d’aquest error, que
va dir que es va produir per
“l’emoció i tensió del moment”.
“Reivindicoeldretcomapersona
a equivocarme”, va exposar una
vegada reproclamat alcalde amb
noméselsdeuvotsafavordeCiU.
Ballesta va prometre el càrrec
“per imperatiu legal” i es vacom
prometre a “complir fidelment
les obligacions” amb “lleialtat al
Rei i fer guardar la Constitució
comanorma fonamental de l’Es
tat i l’Estatut”.Desprésd’aquesta
promesa, va afegir la fórmula

proposadaper l’AMIdesuportal
procés i a favor “de proclamar
l’Estat català, lliure i sobirà”.
La repetició del ple no va agra

daralsgrupsa l’oposició, quevan
qualificar la situació de “ridícu
la”. Tots excepte la portaveu po
pular,queesvavotarasimateixa,
van escriure a la papereta de vot:
“Gironavoldemocràcia i rigor”.
LaportaveudelPP,Concepció

Veray,vaassegurar:“Somlariota
de tot Catalunya”. Més crítica
finsitotvaserlaportaveudeCiu
tadans, Míriam Pujola, que es va
mostrar sorpresa per l’equivoca
ció de Ballesta tenint en compte
que ha exercit de secretari de di
versos ajuntaments. “Girona ha
de ser notícia, perònoper la seva
ineptitud”, va afirmar. També va
parlarderidícul laportaveusoci
alista, Silvia Paneque, en assegu

rarqueaquesterrornofamésque
augmentar la“sensacióderidícul
de la institució”. “L’error no és el
problema fonamental, sinó que
algú que no ha estat elegit per la
ciutadania pugui ser alcalde”, va
dir. LaiaPèlach, de laCUP, va re
cordarqueperdamuntdetotestà
elbonnomdelainstitució,queha
quedat “tocat”.
Elsgrupsdel’oposicióvanqua

lificar de “frau democràtic, en
gany o poc legítima” l’elecció de

Ballesta. Després de finalitzar el
ple extraordinari, es va celebrar
un ple ordinari en el qual es va
aprovar per majoria simple una
moció presentada per ERC i la
CUP per canviar el nom de la
Fundació Princesa de Girona en
considerarqueaquest títol no re
presenta a la ciutat. Les dues for
ces suggereixenelnomdeCarles
Rahola com una de les possibles
alternatives. La moció va rebre
elsvotsa favordels impulsorsdel
text (ERC i CUP) i les abstenci
ons del PSC i CiU, que sumen 14
edils. PP iCiutadansvanvotar en
contra.
En aquesta moció també es va

aprovar retirar les condecora
cions que l’Ajuntament de Giro
na va atorgar al rei Felip VI fa 40
anys: lamedalla, elbastó i l’espasí
de laciutat.c

El ple aprova una
moció per la qual a
Felip VI se li retiren
les condecoracions
que se li van concedir
fa quaranta anys

BARCELONA Efe

Latinentad’alcaldedeDretsSo
cials, LaiaOrtiz, va explicar ahir
que l’Ajuntament de Barcelona
treballa per “tenir més ulls” per
combatre la pobresa energètica.
Ambaquesta finalitat, elConsis
tori invertirà 2,5 milions a for
mar cent persones que s’encar
regaran d’auditar uns cinc mil
habitatgesde laciutatperdetec
tar casos de precarietat.
Segons Ortiz, els 780.000 eu

ros en 5.062 ajuts per pagar
rebuts de subministrament que
l’Ajuntament de Barcelona va
destinar a aquesta finalitat
el 2015 (un 22,71% més que el
2014) queden lluny del conjunt

dels disponibles, demanera que
es reorientaran i es gastaran en
la creació d’oficines d’atenció
energèticaenbarrisambespeci
als dificultats i en altres iniciati
ves per “canviar la situació”.
“No hem d’esperar que ens vin
guin a buscar, hem de veure qui
són”, va dir la responsable de
polítiques socials de l’Ajun
tament en la presentació del
conveni signat amb les Entitats
Catalanes d’Acció Social
(ECAS) per cobrir el programa
de lluita contra la pobresa ener
gètica i inserció laboral, que té
una durada prevista de sis
mesos, amb un pressupost de
2,5 milions d’euros. L’Ajunta
ment hi aporta el 80%dels fons.

Ortiz va subratllar que “el
paper de l’Ajuntament no és pa
gar abans les factures a les
subministradores, sinó que es
redueixin aquestes factures, ai
xí com exigir a les elèctriques
que compleixin la seva funció”.
Per la seva part, la presidenta
d’ECAS,TeresaCrespo, va asse
nyalar que la complexitat per
aconseguirunaajudaonegociar
l’ajornament del pagament d’un
rebut, juntament amb el desco
neixement que cal anar als ser
veis socials, fa que moltes famí
liesdemaninajut econòmic a les
entitats socials.
ECAS estima en uns 5.000 els

habitatges dels barris més des
favorits de Barcelona que acon

seguiran auditar les cent perso
nes en risc d’exclusió que s’es
tan formant, seleccionades
entremés de 300 que han parti
cipat en el programa municipal
Labora i que han estat contrac
tades per a aquest programa
innovador. La majoria, 85, són
professionals de l’àmbit de
la construcció amb formació
professional. Tots els partici
pants seran contractats a partir
de l’1 de febrer, treballaran
32 hores setmanals i cobraran
1.070eurosbrutsalmes,comes
tableix el Conveni Català d’Ac
ció Social.
Aquests treballadors recepta

ran mesures d’estalvi i duran a
terme petites intervencions in
situ, com la instal∙lació de bom
betes de baix consum o aireja
dors. També detectaran i dona
ranrespostaasituacionsdegreu
vulnerabilitat o urgència amb
relació als subministraments
d’electricitat, gas i aigua.c

Barcelona formarà cent auditors
per detectar pobresa energètica

L’oposició diu que
s’ha fet el ridícul i
escriu en els seus
vots: “Girona vol
democràcia i rigor”


