
ELS ALCALDABLES DEL PSC 

El PSC ja té clars, vuit mesos abans 
de les eleccions municipals, la 
majoria dels alcaldables de les 
principals ciutats i municipis de les 
comarques gironines, on ha optat 
per la continuïtat. 
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Ulli 
NOVES LEVIES ELÈCTRIQUES 

Les companyies subministradores 
construiran, a part de la ja polèmica 
prevista entre Juià i Castell d'Aro 
per les Gavarres, dues noves línies 
elèctriques. En total invertiran a 
Catalunya 85.000 milions. 

POLÍTICA 

Linel Stein SL, empresa administrada solidà
riament per Josep Maria Matamala i Alzina, 
portaveu del grup de CiU a l'Ajuntament de 
Girona i diputat provincial, ha subministrat 
material a la Diputació de Girona per valor 
de 3,4 milions de pessetes l'any 1993 i al con

sistori de la ciutat per valor d'l milió de pes
setes, segons ha reconegut Matamala mateix. 
Aquestes operacions vulneren les lleis de règim 
local —catalana i estatal— i la de règim electoral 
general, entre altres preceptes. Matamala as
segura que no ha abusat mai de la seva condició. 

L'empresa d'un diputat de OU 
ven material a la Diputació i a 
FAjuntament vulnerant la llei 

Matamala, regidor a Girona, diu 
que no ha comès «mai cap abús» 

SALVADOR GARCIA 
• Girona.— «Els polítics no po
drem tenir família, ni amics, ni 
absolutament res. Si he venut tota 
la vida a la Diputació, quan sóc 
diputat puc continuar igual que 
abans, però no em puc aprofitar 
de la situació. I no he fet mai 
cap abús», declara Josep Maria 
Matamala. El regidor de CiU a 
l'Ajuntament de Girona i membre 
de l'equip de govern de la Di
putació reconeix la literalitat de 
la llei, però en discrepa, ja que 
entén que se n'ha d'extreure ima 
idea dirigida als que abusen dels 
càrrecs públics: «I jo, d'abús, ni 
un. Per exemple, el paper de la 
fotocopiadora: ara no me'l com
pra i abans me'l comprava, i no 
he fet cap gestió perquè això pas
sés». «Si hagués volgut abusar de 
la política no tindria els problemes 
que tinc ara», manifesta, en re
ferència a la suspensió de paga
ments que va declarar al desembre 
de 1992 Linel Industrial, empresa 
també vinculada a la família Ma
tamala. «De botigues de mobles, 
n'hi ha moltes, i de moblaments 
n'he fet poquíssims, tan pocs que 
la botiga de mobles que tenia la 
he hagut de tancar», fa notar. 

Les operacions de Linel Stein 
SL amb la Diputació i l'Ajun
tament vulneren l'article 76 de 
la llei estatal 7/1985 del 2 d'abril 
reguladora de les bases de règim 
local; l'article 152 de la llei 8/1987 
del 15 d'abril, municipal i de règim 
local de Catalunya; els articles 5 
i 6 del reglament de contractació 
de les corporacions locals, del 9 
de gener de 1953; l'article 203 
del capítol II, d'incompatibilitats, 
del títol V, de les disposicions 
especials per a l'elecció de di
putats provincials, de la llei 5/85, 
de règim electoral general; l'ar
ticle 9 de la llei de contractes 
de l'estat, i l'article 41 del re
glament general de contractació 
de l'Estat. 

Empresa competitiva 

Matamala no comparteix que 
hi hagi una situació d'il·legalitat, 
ja que, segons diu, en les vendes 

Josep Maria Matamala 

no abusa dels preus i justifica les 
operacions en la competitivitat de 
la seva empresa. «Ja sé que no 
em puc presentar en un concurs, 
però si em ve l'Ajuntament a fer 
una fotocòpia i no li diré pas 
que no, sobretot si som els únics 

Les vendes tenen un valor d'uns 
quatre milions anuals 

que fem un determinat servei a 
Girona i ells no poden anar a 
Barcelona. El més important és 
el preu que es fa pagar. Tampoc 
no li puc preguntar a cada client 
que ve si és de la Diputació o 
de l'Ajuntament de Girona». Re
corda que la seva empresa té qua
tre papereries a Girona, que per 
les seves dimensions poden arri
bar a representar cap a la meitat 
de la superfície comercial del sec
tor a la ciutat. 

«Què puc fer? Deixar de vendre 
a la Diputació i a l'Ajuntament 
i fer que tots els ajuntaments de 
CiU em comprin a mi? Això sí 
que seria greu, i no ho faig. M'he 
limitat a mantenir uns clients. Feta 
la llei, feta la trampa, i llavors 
sí que seria abusiu, però ningú 
no em podria dir res», es defensa 
el diputat provincial, que consi
dera «absurda i vulnerable» la llei. 

Josep Maria Matamala insisteix 
a proposar una anàlisi dels seus 
béns abans de començar a de
dicar-se a la política i del pa
trimoni que té actualment, que, 
segons ell, és el normal que es 
deriva del seu treball. 

ALGUNES LLEIS QUEÉS VULNERIN 

t^· Llei 8/1987 dei 15 d'abril, municipal i de fègim local de Catalunya 
AitícteWZ 
—1.:«&i fexertíd dei càrrec, als m«mbre$ de les corporadons locals hand'cd)$eivaf 

en tot moment les normes s(^re incompalibiiítats establertes per l'ordenament 
vigent i s'han d'abstenir de participar eri tadeilberadó, la votació, la decisió i 
l'execució de qualsevol assumpte si hi concorren algunes de les causes a què es 
refereix ia legislació sobre procediment, administratiu i la de contractes de ies 
administradons públiques». 

—2. «L'actuadó dels membres de fes corporadons locals en què concorren les 
esmentades causes l̂ a de comportar, si tia estat detenninant, la invalidesa dels 
actes en què han intervingut». 

^ Reglament de contractació de ies con>oracions locals (9/1/1953) 
AttícteS 
«Es consideraran incompatibles per ser contractistes d'obres i serveis públics: 
— 1 . «L'alcalde o president, els regidors, diputats, vocals de la comissió de serveis 

tècnics i, en general, les autoritats i membres de l'admlnistradó local, estatal i 
organismes autònoms». 

—2. «Els parents, fins al 3r grau Inclòs, dels membres de la corporadó contractant». 
—4. «Les sodetats en què alguna de ies persones esmentades en els tres números 

anteriors tingués en ser nomenada o adquirís posteriomient més del deu per cent 
dels títols representatius del capital socl^ o una partídpadó equivalent en els seus 
benefids, o tingués en ells algun càrrec directiu». 

Article 6 
— 1 . «Serà nul el contracte celebrat amb persona que no estigui en plena possessió 

de la seva capacitat jurídica o d'obrar o que estigués sotmesa a alguna de les 
causes d'incapadtat o incompatibilitat per ser contractista». 

—2. «Quan després d'haver perfeccionat el contracte es produís alguna causa 
d'incapadtadó o incompatibilitat, la corporació Interessada haurà de denundar-lo». 

> Llei 5/85, de règim electoral general 
Títol V. Disposicions especials per a /'e/ecc/6 de diputats provincials. Capítol II. 
IncompatitxIitats. Artitíe 203 
—1.«(...} Són també incompatibles: 

d, «Els contractistes o subcontractlstes de contractes, el finançament total o pardal 
vagi a càrrec de la corporació o d'establiments que en depenguin». 

—2. «Quan es produeixi una situadó d'incompatibilitat, els afectats hauran d'optar 
en^e la renúnda al càrrec de diputat pnjvlnciai I l'abandonament de ia situadó 
que, d'acord amb el que s'ha establert en l'apartat anterior, doni origen a la referida 
incompafibilitat». 

^ Uei de contractes de l'Estat 
ArtitíeS 
«Estan facultades per contractar amb l'administració les persones naturals i jurídi
ques, espanyoles o estrangeres que, tenint plena capadtat d'obrar, no estiguin 
compreses en algunes de les drcumstàndes següents: 
—6. «Estar sotmesa la persona física o els administradors de la persona jurídica, en 

algun dels supòsits de ia llei 25/1983, del 26 de desembre, sobre incompafibilitats 
d'alts càrrecs, q de la llei 53/1984, del 26 de desembre, d'incompatibilitats del 
personal al servei de les administradons públiques, o tractar-se de qualsevol dels 
càrrecs electius regulats en la Ileiorgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim 

EL PUNT 

Aprengui Anglès/ 
Professors nadius, titulats i professionals. 

• Cursos intensius i normals, a tots nivells (també dissabtes). 

Nivells: principiants, intern:iedis, First Certificate, 
Advanced i Proficiency. (Preparació específica d'octubre 
0 desembre per a aquests tres darrers). 

Grups reduïts. 

Complefíssim suport pedagògic: ordinadors, vídeos, 
biblioteca, cassettes, revistes, etc, a classe o fora d'íiorori. 
Classes gratuïtes de conversa. 

Classes al matí, 0 preus especiols! 
per 0 pfeisItMÍs liÍHils, líKlresies Se COM, elc) ̂  

KENSINCrONSaMH, ; 
l'Acafaia de l'idioM Mglès = 

elèf. 21 34 45 
C / N o u , 1 4 - G I R O N A 

Alliance Française 
CURS 1 9 9 4 - 1995 

NENS / ADOLESCENTS (a partir de 9 anys) 
nombre d'hores setmanals: 3. 

ADULTS (tots els nivells) 
nombre d'fiores setmanals: 3. 

preu TRIMESTRAL 
16.000 Pta 

preu TRIMESTRAL 
16.000 Pta 

• Preparació per als exàmens oficials del Ministère Français de 
l'Education Nationale DELF/DALF. 
• LAIliance Française de Girona és l'únic centre de les Comarques 
Gironines autoritzat a fer passar aquest exàmens. 

IVIATRICULA: 1 .500 Pta 
INICI CURS: Dilluns 3 d'octubre 

Gran Via Jaume I, 8 
Tel. 20 04 06 

de dilluns a divendres, de 9li a 13h i de 16 a 20ti 

CURS 94 - 95 

Avgda. Tibidabo 34 - 36 
Tel. (93) 211 06 12 - Fax. (93)418 91 74 

08022 Barcelona 

• EDUCACIÓ INFANTIL (2on cicle) 
• PRIMÀRIA 
•EGB,BUP,COU 
• F.P. ADMINISTRATIVA 
• MITJA PENSIÓ, cuina pròpia 
• INTERNAT amb / sense cap de setmana 

• Sistema actiu. Tècniques d'estudi 
• Ensenyança personalitzada 
• Rigurós control d'assistència i estudis 
• Ensenyem a estudiar 
• Tutories per a l'alumnat 
• Classes de recuperació i repàs 

DOTZE ALUMNES 
PER CLASSE 

INAUGURACIÓ DE 
NOU CENTRE 

C/ de les Escoles Pies, 51 
08017 Barcelona 
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