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Nova junta a la
llar de jubílats
de Santa Coloma
MONTSE ESTEBA
La llar de jubiláis de Santa
Coloma de Farners ha elegit

nova junta després que
dimitís l'anterior en pie el
setembre. Díumenge passat
es varen celebrar les éleccions i sortí ranteriorjunta i
la presidenta és Victoria
Nogué. De tota manera está
previst que dintre de sis
mesos tornin a haver-hi eleccions, després que es confeccidnin els nous estatuts
de la llar. Neus Corominas,
ex-presidenta, manifesté la
seva iridignació per la forma
com s'han portat les coses, ja
que troba que no han estat
del tot ortodoxes.

Miércoles, 1 1 de diciembre de. 1985

S'acordá en el pie de dilluns a Platja d'Aro

Rebaixes fiscals per ais
afectats peí nou pía general
L'aigua del Ter arribará també a la vila turística
ri, esfará una revisló de la contribució urbanística 3 la baixa, já que
resulta que, d'acord amb el'nou pía
gerierai de la vila, moltes finques
urbanes que abans podien edificar
fins a un máxim de quatre plantes
Rebaixes fiscals per ais
ara només en poden edificar dues.
afectats peí nou pía
Per aquesta qüestió, se'ls rebaixará
urbanístic
la contribució mitjanpaní la proporció corresponent. També hi ha molLa comissió d'hisenda proposá,
tes finques que abans podien edifiaixímate¡x,sol.l¡c¡tarlarevisióde.la
car i ara no poden fer-ho. Aquests
contribució urbana,ambefectesde
própietaris, de moment, deixaran
1986, per tal d'adaptar la nova tride pagar una part molt important
butado al pía urbanístic actual.
deis seus tributs fins que es trobi
Segons ha pogut saber aquest dia-una solució legal a la seva situació.
Peí que hem pogut conéixer és la
primera vegada que aquest fet té
lloc en un municipi de la provincia
de Girona.
gressos i plapa d'Europa, com al
MOPU estatal en el quefa referencia el futur passeig marítim. La proposta s'aprová per unanimitat.

JOSEPHUS
A part de l'aprovació inicial deis
projectes de la pla;;a d'Europa i el
passeig marítim de Platja d'Aro,
deis qüals parlávem ahir, altres
'temes importants foren • també
tractats en el pie municipal de
dilluns passat.
Respecte a aquestesduesqüestions es proposá per l'alcaldia
demanar aj^jdes oficiáis, tant a les
conselleries d'Esports, Cultura i
Turisme de la Generalitat de Catalunya, com a la Diputado de Girona, tant peí que fa al Paiau de Con-

SANT FELIU DE GUlXOLS

UDC denuncia permissibilitat
davant l'acció deis «squatters»
R. ALBIOL
Davant la noticia que un grup de
persones havien ocupat sense
permís una casa al carrerdel Portal
Nou de Girona, I després de reformar-la i adequar-la es disposaven a
.viure-hi i a fer-hl diverses activitats,
el comité local de Sant Feliu de
Gufxols d'Unió Democrática de
Catalunya ha fet pública una nota
en la qual manifesta que la permissibilitat de les autoritats davant
aquest fet «fa que s'entri en una
dinámica perillosa, i aixó és el que
ens fa decidir a publicar aquesta
nota, tant per informar els ciutadans com per' alertar les autoritats».
Per UDC de Sant Feliu de Gulxols, «les persones propietáries de
qualsevol immoble teñen uns drets
que empara la llei, i a mes, s'ha de
teñir en compte que si aqüestes
persones paguen els seus impostas, son font de riquesa social. Per
contra, no veiem que aquests grups
anomenats «squatters», sota cap
conéepté siguin positius ni legaU
ment ni soclalment malgrat que
algunas opinions tendencioses
sembla que els vulguín presentara

l'opinió pública al revés».
A paitir d'ací, UDC de Sant Feliu
fa un toe d'atenció ais propíetaris
d'aquesta zona de la Costa Brava.

sistema «squat» pot fer a Ja imatge
que la Costa Brava té, tant nacionalment com internacional, i
demana a les autoritats que estiguin atontes al problema, intentant
prevenir-lo si és possible, o solucionar-lo rápidament si es presenta».

«Nosaltres el que volem és denunciar el perill que aquesta moda (?)
representa en un lloc, com és
aquesta zona de la Costa Brava, on
durant la major part de l'any hi ha
tantas cases, xalets, apartaments,
etcétera, tancats sense habitar i
que serien una presa fácil per
aquests individus, que, sense
escrúpols, s'instal.len en casa d'altres».

Finalment, UDC de Sant Feliu
posa de relleu que «Europa té
models mpit bons a seguir; no ens
fixem en els dolents; deixem-nos
d'utopies i demagogias; siguem
respectuosos amb la llei i no permetem un atemptat d'aquesta
naturalesa contra una de les principáis fonts de riquesa de qué encara
disposem avui dia».

El comité local de Sant Feliu de
GuixoIsd'UDCmitjanpant aquesta
nota «denuncia el mal que aquest
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La liquidacíó de comptes del
párking, altre cop

ué^

A petició deis regidors de l'oposició es torna a parlar de la liquidacíó de comptes 1985 del párking
de MIFAS instal.iat, aquest estiu, a
la plaga d'Europa i que tantes protestes havia aixecat per manca de
vigilancia efectiva. Ricard López i
Agustí Boix, els dos consellers
indepqndents, havien demanat,
anteriorment, que la qüestió anés a
parar a un pie municipal ordinari.
S'explicá que els guanys totals
havien estat de 13.676.450 pessetes brutes i que descomptats els
sous i despeses d'obres, havien
quedat netes per ambdues parts
(MIFAS i Ajuntament) un total de
4.779.899 pessetes. Ricard López
pregunta si s'havien prsentat totes
les lectures de les despeses, a la
qual cosa respongué Ramir Pons
que «están totes perfectament
ciassificades i a disposició de tothom que les vulgui revisar».

La biblioteca ha de canviar de

lloc
La biblioteca municipal, avui
situada en un pis de la Caixa Postal,
es canviará dintre d'untempsd'allá
on és, donat el casque l'esmentada
Caixa Postal necessitésferampliaciúns de les seves dependéncies
precisament eri aquell pis. Mentre
no es troba un altre local per tal
d'ubicar-hi el centre de consulta i
lectura, l'Ajuntament acordé, per
unanimitatdemanara Correusque
els doni un termini d'uns dos anys,
almenys, per a quedar-s'hl.

L'aigua del Ter i les cédules
d'habitatge
L'aigua del Ter també arribará a
la Platja d'Aro, Segons es desprén
de l'acord que es va prendre en l'Ajuntament, també participará en el
projecte de la portada d'aigües del
riu gifonf a la Costa Brava, pagant la
part proporcional de les despeses
del projecte i estudi de-cabal.
Segons ralcalde,«s'haurá de pagar
en proporció a l'aigua destinada a
la Platja d'Aro. Tots els municipis
de la costa, si volen aigua a llarg termini, hauran de fer el mateix».
També es parla de la proposta
d'assumir, l'Ajuntament, la tasca
de visat i expansió de les cédules
d'habitabilitat, competencia exclusiva fins ara del Departament d'Arquitectura i Habitatge de la Generalitat. Sense les esmentades
cédules legalment no es poden
ocupar ni habitatges, ni xalets, ni
apartaments. L'Ajuntament acor-'
dá fer-se'n carree, deis visats, pero
fent constar, aixf mateix, que si la
Generalitat no els concedía també
l'expedidó de les esmentades
cédules la resposta municipal seria
total ment negativa.
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Radio Olot té preparats
regáis a dojo dins el seu
«brot de la sort».

CASINO LLORET DE
MAR
Lloret, de Mar. I G i r o n a l . Tel.
972/368512. Restaurante. Los viernes
V sábados, buffet libre a 1.500 ptas.
Salas para convenciones y reuniones
Sala de fiestas. Juegos de máquínaa
tragaperras. Boule. Rulota francesa.
Ruleta a.merican». Black-Jack. Punto y
Banca. Chemin de fer.' Abierto de 17 h.
a las 4 de la madrugada, todos los días.

*'«
CASINO CASTILLO DE
PERALADA
Peralada (GironaK Tel. 972/538125.
Servicio de restaurante, también al
mediodía. Los viernes y sábados, buffet
libre a 1.500 p t a s . Salas para
convenciones y reuniones. Juegos dé
máquinas tragaperras. Boule. Ruleto
francesa. Ruleta americana. Black-jack.
Chemin de fer. Abierto de tas 17 h. a las
3 de la madrugada, excepto viernes,
sábados y vísperas festivos, cierre 4. de
ta madrugada.
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Sitios de Gerona, Los, 1985-12-11, p. 10.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)
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