PUNT I SEGUIT
Els segregacionistes
de TEstaitit diuen
que el seu cas pot
ser una excepció
LOURDES COLL

• L'Estartit.— Eduard Vila,
regidor de l'Estartit Independent,
que va assistir divendres passat a
la presentació de l'expedient de
segregació de l'Estartit al Departament de Governació de la Generalitat, va explicar ahir en roda de
premsa que el Director General
de Política Territorial de la Generalitat va manifestar al Grup de
Treball que, tot i que la política
de la Generalitat no és partidària
de les segregacions, el cas de l'Estartit podria ser-ne una excepció.
L'expedient de segregació de
l'Estartit, que va ser presentat el
passat 3 de març a l'Ajuntament
de Torroella, no va ser aprovat pel
ple municipal el passat vint de
juny, ja que segons els informes
tècnics municipals i els del Departament de Governació, no complia tots els requisits que exigia la
llei, de manera que es considerava
que entre els dos nuclis de població no hi havia els dos quilòmetres
de sòl no urbanitzable que s'exigeixen, i que l'estudi econòmic
sobre els pressupostos no es va fer
sobre els tres últims anys, tal i com
marca la llei.
Segons Eduard Vila, «els arguments que ha presentat l'Ajuntament són totalment injustificables
i l'únic que es pretén és retardar
el procés», tot i que afegeix que
«és cert que l'estudi econòmic no
es basa en els tres últims anys,
però això és degut al fet que l'Ajuntament no ens ha facilitat les
dades per poder-lo elaborar».
Després de la reunió mantinguda entre el Grup de Treball per
a la Independència de l'Estartit,
l'advocat que han contractat, José
Antonio Gallego, i el Director
General de Política Territorial,
Eduard Vila creu que hi ha esperances que l'expedient es tramiti
i que l'Estartit finalment pugui ser
independent.
Vila va dir també que el grup
municipal de l'Estartit Independent té intencions de tomar-se a
presentar a les properes eleccions
municipals, ja que si l'expedient es
tira endavant caldrà una comissió
gestora que s'ocupi de la segregació.
El regidor va explicar que es
preveu que per aquest mes de
desembre, l'advocat José Antonio
Gallego faci una reunió informativa a l'Estartit per explicar a la
resta de veïns del poble en quina
i situació es troben els tràmits de
l'expedient de segregació. Els
veïns van començar els passos per
segregar-se l'any 1987, després
que durant la cavalcada de Reis
apareguessin diferents pancartes.

Alsina diu que el
turisme no ha baixat
aquest estiu a Begur
• Begur.— El turisme no ha
baixat aquest any als nuclis costaners de Begur, segons ha assegurat a aquest diari l'alcalde d'aquesta localitat, Carles Alsina, que
es basa en l'informe realitzat per
l'associació Mifas sobre les recaptacions obtingudes als aparcaments que controlen durant l'estiu. Segons l'informe, la recaptació
—igualant el preu dels dos anys—
ha estat d'un 66 per cent més elevada que l'any passat. Aquest any,
Mifas ha recaptat un total de 7,8
milions de pessetes, en contra dels
4,7 de l'any passat. Els increments
més importants s'han produït a
Aiguablava, amb un augment del
74,3 per cent i a sa Punta, amb
un 68,5 per cent. L'Ajuntament
ingressa, per là seva concessió, el
30 per cent del cànon d'explotació, que aquest any puja a una
mica més de 2 milions de pessetes. / A.V.
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ADMINISTRACIÓ

Demanen a rAjuntament de Palamós
que redueixi els comptes bancaris
La Sindicatura de Comptes considera que en té massa
ALBERT VILAR

• Palamós.— La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha demanat a l'Ajuntament de Palamós que
redueixi el nombre de comptes oberts en entitats
financeres, perquè el considera «relativament elevat». La sol·licitud ha estat feta després d'unes comLa sindicatura considera convenient reduir el nombre de comptes
bancaris, per la dificultat que
representa el volum d'enregistraments comptables que comporten
i el control que la seva gestió
requereix. A més, là sindicatura
recorda que la legislació exigeix la
màxima rendibilitat dels diners de
l'Administració. En vista de la
situació detectada, la sindicatura
analitzarà els motius d'obertura de
casdascun dels comptes, el volum
de moviment, els saldos mitjans
que es mantenen, els tipus d'interès aplicats, les comissions i
altres despeses financeres per
prestacions de serveis. Un cop que
es faci la reducció de comptes, la
sindicatura recomana que els que
quedin s'orientin cap a tres classes: comptes operatius de cobraments i de pagaments, comptes
restringits de recaptació i de pagaments, i comptes estrictament
financers per a la col·locació d'excedents de tresoreria.
La sindicatura també deixa
constància, en l'escrit tramès a
l'Ajuntament, que no s'ha Uiurat
còpia de la documentació o bé no
s'ha ajustat a la informació requerida, tot i que «s'ha lliurat fora
del termini establert». En relació
amb les transferències rebudes de
l'exercici 1988 pel Departament
d'Economia i Finances de la
Generalitat, la documentació no
arriba a justificar la quantitat
líquida tramesa. Segons la sindicatura, hi ha quasi vuit milions
menys a la documentació.

provacions inicials sobre el compliment de les normes
reguladores de l'activitat financera de l'Ajuntament
durant l'exercici econòmic de 1988. Segons van explicar fonts municipals a aquest rotatiu, l'Ajuntament
de Palamós té oberts un total de 29 comptes corrents
per «facilitar el pagament a la gent».

Joaquim Corominas
Fonts municipals van explicar a
aquest diari que aquests vuit
milions, que provenen de la liquidació definitiva de l'exercici 1987,
no s'han de tenir en compte perquè pertanyen a un altre exercici.
El regidor de l'àrea d'Hisenda
de l'Ajuntament de Palamós, Joaquim Corominas, va reconèixer,
en vista de la recomanació feta
per la Sindicatura de Comptes,
que per a l'Ajuntament seria molt

millor tenir menys comptes en
entitats financeres, per «qüestions
pràctiques i estalvi de feina». Amb
tot, Corominas va manifestar que
reduir el nombre de comptes és
força difícil. «L'obertura dels
comptes a Palamós sempre s'ha
entès dins un caire familiar, mai
professional. És una tradició de
l'Ajuntament de Palamós», va
afirmar Corominas. De tota
manera, quant a la recomanació
feta per la Sindicatura de Comptes de Catalunya, el regidor d'Hisenda va manifestar que els serveis
tècnics municipals estudiaran la
situació i «miraran de donar la
sortida més adient a l'estat
actual».
L'Ajuntament de Palamós té
fins i tot el costum de pagar els
seus funcionaris i empleats ingressant la nòmina a l'entitat financera
on cada treballador té el seu
compte corrent o llibreta. «Ho
fem per comoditat i, a més, d'aquesta manera els poden abonar
la nòmina el mateix dia», van
manifestar fonts de l'àrea municipal d'Hisenda.
El mes d'octubre passat es van
donar a conèixer els resultats d'una auditoria de comptes del període 1987-89, elaborada per l'àrea
municipal d'Intervenció, en què es
determinava que l'Ajuntament
haurà d'assumir una càrrega
financera, fins a l'any 2000, de
1.500 milions de pessetes en concepte d'amortitzacions i interessos. L'any en què es preveu la
màxima càrrega serà el 1991.

TURISME

Conclouen que les infrastraetures
turístiques de Banyoles han de millorar
Han finalitzat les Segones Jornades sobre l'Estany
PURI ABARCA

• Banyoles.— La ciutat de Banyoles ha de millorar les seves
infrastructures turístiques i restaurar el paisatge, segons van concloure els participants en les Segones Jornades sobre l'Estany, que
es van celebrar el cap de setmana
passat. L'alcalde de Banyoles,
Pere Hemàndez, va manifestar
durant la cloenda de les jornades
que «s'han fet exposicions, però
no s'han donat solucions, i no n'hi
ha de màgiques». Hemàndez va
lamentar que no estiguessin presents en les jornades tots els sectors de la població implicats en el
turisme, l'estany i els Jocs.
El tema més tractat en la majoria de les intervencions, sobretot
per part del públic assistent, va ser
l'hotel «olímpic». L'arquitecte
Jeroni Moner, un dels ponents de
les jornades, va afirmar que l'hotel
no es construirà mai, i que si
s'arriba a fer no serà rendible i
no es podrà mantenir. Pere Hernàndez va afirmar que si Banyoles
no hagués estat designada subseu
olímpica, potser alguns projectes
de la ciutat, com el de l'hotel, no
s'haurien pogut realitzar. «Si no
s'ha avançat més en el tema és
perquè tot just ens trobem en la
fase de projecte executiu», va dir
Hemàndez. L'alcalde va manifestar que l'hotel és una possibilitat
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d'ajudar a la projecció intemacional de Banyoles, encara que no
estigui acabat per al 1992. «Qualsevol planteig de futur s'ha de destinar a cobrir unes necessitats primàries, tant de desenvolupament
urbanístic com de serveis i medi
ambient, i ha de ser el sector privat el que promogui les iniciatives,
amb els serveis i els condicionaments de l'Ajuntament», va dir
l'àlcalde. Hemàndez va fer aquesta afirmació contestant una intervenció d'una persona del públic en
relació al futur del balneari de la
Puda, a la Font Pudosa. «La Puda
està en mans privades, i l'únic que
pot fer l'Ajuntament és intentar
fomentar inversions perquè les
instal·lacions es recuperin», va dir
l'alcalde.
El regidor responsable de l'Area Olímpica, Joan Solana, va dir
que «ara s'està fent el millor urbanisme que s'ha fet mai a la ciutat»*
i que s'ha situat Banyoles en una
situació de rellançament.
Els atributs del territori
El responsable de política turística del Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC), Arseni Gibert,
que va ser un altre dels ponents
a les jornades, va assenyalar que
el que ha de fer Banyoles, com
la resta de zones turístiques, és
mantenir el caràcter del territori

i no realitzar actuacions espectaculars ni d'un gran desenvolupament turístic, perquè la ciutat «està en disposició magnífica de mantenir els equilibris i no deixar-se
obsessionar per l'especialització».
Segons Gibert, Banyoles ha d'oferir tots els seus recursos ecològics als turistes i fer una política
turística de previsió. «Si no es fa
així, s'anirà inexorablement cap al
desastre. Determinats models de
creixement urbanístic porten a la
destmcció i, quan hi ha pressió de
la demanda perquè la zona té èxit,
hi entren en joc els interessos del
sector turístic i de l'immobiliari»,
va explicar Gibert.
Durant les jomades es va concloure també que cal incrementar
la infi·astmctura esportiva de la
ciutat, com a atractiu turístic, amb
la constmcció d'una residència per
a esportistes i un centre d'alt rendiment, i que si es vol obtenir un
turísme de més qualitat és necessari millorar la infrastructura
comercial. Un altra de les conclusions va ser que cal realitzar un
projecte per mantenir l'entom
paisatgístic en el cas concret de
la variant de Banyoles i del desdoblament de la carretera comarcal 150, i la petició que els projectes urbanístics de Banyoles es
realitzin de manera que uneixin
l'estany amb la ciutat.

EI PSC de Llançà i
la direcció del
partit consensuaran
el cap de llista
ENRIC PUJOL

• Llançà.— La llista que el PSC
presentarà a Llançà en les properes eleccions municipals serà una
candidatura de consens entre la
proposta de la federació executiva
del partit i la que faci l'agrupació
local, segons va declarar ahir a
aquest rotatiu Manuel Nadal, primer secretari de la federació.
Aquest compromís va ser el principal resultat obtingut de la reunió
que es va celebrar diumenge pasr
sat entre representants de l'agmpació local i membres de la federació. Malgrat això, Nadal va assegurar que no hi havia hagut cap
canvi de postura respecte al criteri
defensat per la federació de no
permetre que l'actual cap del partit a Llançà, Daniel Guerra,
encapçali la futura candidatura.
«Considerem que ha de ser una
altra persona la que encapçali la
llista; que estigui més arrelada al
poble i que s'obri a més sectors
socials que no als habituals del
PSC», va apuntar Nadal, que va
precisar que «convé un canvi d'estil per deixar de ser oposició i passar a ser una alternativa de govem
municipal».
Sobre la possible participació
de Guerra en les reunions en què
s'ha d'elaborar la candidatura de
consens, Nadal va assenyalar que
«és una qüestió que haurà de decidir ell mateix, ja que hi podrà ser
si ell vol». Daniel Guerra no va
voler fer ahir declaracions sobre
el tema. Guerra ha adoptat aquesta postura de silenci des de l'inici
del conflicte i l'ha mantinguda
degut a les recomanacions que el
partit li ha fet repetidament. «El
tema està ben enfocat i segons
quines declaracions es facin
podria haver-hi males interpretacions; per això hem recomanat a
Guerra contenció verbal sobre l'afer», va dir Nadal.
El conflicte va fer-se públic a
mitjan del mes passat, quan l'executiva del PSC va informar als
mitjans de comunciació que s'oposava al fet que Daniel Guerra
encapçalés la candidatura. El
secretari d'Organització de la
federació, Esteve Pujol, va manifestar aleshores a aquest diari que
en la gestió municipal de Guerra
hi havia hagut «elements que
poden ser justificats i d'altres que
no tant», però que en general «el
nivell agressiu que s'ha utilitzat no
es considera el més escaient».
Anteriorment, Guerra havia manifestat a aquest rotatiu el seu desig
de repetir com a cap de llista.

Ahir va formalItzar-se
la moció contra
Palcalde de Garriguella
• Garriguella.— Els promotors
de la moció de censura contra l'alcalde de Garriguella, Josep Garcia
Escarrà, d'UCD, van presentar
ahir la moció a les oficines municipals. A partir d'aquest moment,
hi ha un període de quinze dies
per tal que l'esmentada moció
sigui debatuda i votada pel ple
municipal. En un principi, els promotors havien anunciat que presentarien la moció dimecres passat, però això no es va arribar a
fer perquè es va voler mantenir
una altra reunió per aconseguir la
dimissió de l'alcalde.
Els signants de la moció són
Adam Viusà i Josep M. Soler,
membres de l'equip de govem i
militants d'UDC, i els dos regidors
de CDC, David Coll i Pere Guinjaume. Tots quatre proposen com
a alcalde alternatiu Adam Viusà,
que podria obtenir el càrrec si la
moció és votada, ja que els promotors de la iniciativa representen
la majoria en el Consistori, que
està integrat per set regidors. / E.P.

