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DIARI DE GIRONA

Dóna el seu suport al pacte per al proper mandat deis grups municipals de Maçanet

Lópei de Lerma anuncia que CiU portarà
iuïnó als tribunals per l'afer de la moció
JORDI CASAS
Girona.— El president de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a les comarques gironines, Josep López de Lerma, va
assegurar ahir què CiU denunciarà
l'alcalde de Maçanet de la Selva,
Antoni Guinó, per no haver donat
compliment al requeriment del conseller de Governació, Josep Gomis,
que li ordenava convocar el ple on
s'ha de debatre la moció de censura
que ii han presentat els altres grups
representats al Consistori. López de
Lerma també va mostrar-se favorable al pacte què han signat CiU,
PSC, GIAM i IC per governar Maçanet durant dues legislatures i va
donar el seu total suport a la moció
de censura presentada contra Guinó. Com es deu recordar, Antoni
Guinó và manifestar recentment
gue quan els màxims dirigents dels
partits sotasignats de la moció es
mostressin favorables a la mateixa i
al pacte, ell presentaria la seva dimissió com a alcalde.
Tanmateix, ahir Guinó no va voler fer declaracions i va indicar que

no es pronunciaria fins que veiés
publicades les manifestacions del
president de la intercomarcal de
CDC. En aquest sentit, Josep López de Lerma va indicar ahir a Girona que «CiU denunciarà per la via
judicial l'alcalde de Maçanet de
la Selva en cas que aquest es
ratifiqui en la seva decisió de no
convocar el ple municipal que ha
de discutir la moció de censura
que l'ha de destituir».

«Guinó es burla de la llei»
López de Lerma va apuntar que
CiU «no pot permetre que un alcalde que ha jurat respectar i fer
complir la llei se'n burli. Per això
—va continuar— sr Guinó persisteix en la seva decisió, la coalició
CiU portarà el cas per la via del
contenciós-adrninistratiu i, si
convé, per la via penal».
El president de CDC a Girona,
que va comentar en to irònic que
«Guinó s'ha divertit molt amb
aquest joc» referint-se a la seva
negativa a convocar el ple on s'ha

Josep López de Lerma.
de debatre la moció, va assegurar
que Convergència i Unió «ha estat
coherent en el cas de l'alcalde de
Maçanet, ja que tot I que se'ns ha
titllat de poc honestos, la coalició
va donar, en les passades elec-

cions municipals, el seu suport a
Jordi Munsó, i ara no fem res
més que continuar donant-l'hi».
Josep López de Lerma va qualificar de «positiu per a l'estabilitat
política del municipi» la iniciativa
de tots els grups municipals de
subscriure un pacte per al proper
mandat. Aquest suport al pacte per
part dels dirigents de CDC és precisament la condició que va posar
Guinó (que milita a Unió des de
l'estiu passat) per dimitir. En aquest
sentit, López de Lerma va dir que
«aquest pacte l'entenc des del
punt de vista del municipi i no
com una burla als electors».
Per la seva banda, l'alcalde de
Maçanet, Antoni Guinó, va assenyalar que «no faré de moment
cap declaració, però si López de
Lerma dóna suport el pacte ens
manifestarem
automàticament». Guinó va afegir, referirit-se
a la possibilitat que el president de
CDC a Girona s'hagués mostrat favorable al pacte, que «a ell, personalment, el veig capaç d'això i de
molt més, però no al partit».

CiU presentarà al
Govern tres
propostes per ala
millora del sector
agrícola i ramader
J.CASAS
G i r o n a . ^ El Grup Parlamentari Català (CiU)'presentarà una
proposidó de llei i dues no de llei
al Congrés dels Diputats per instar el Govern del PSOE a dur a
terme una sèrie d'actuacions
per millorar alguns aspectes del
sector agrícola i ramader de l'Estat espanyol. En concret, en la
proposició de llei se sol.liclta la
modificació de 'la determinació
del rendiment dels petits agricultors en l'IRPF, mentre que en
les proposicions no de llei s'insta
el Govern a «definir la figura
del professional de l'agricultura, amb la introducció del
concepte d'agricultor a títol
principal com a beneficiari
preferent de la política agrària, i a establir incentius fiscals a la concentració parcel.lària i a la continuïtat de les
explotacions agràries», segons s'explica en el text de les
propostes.
En aquest sentit, el portaveu
adjunt de CiU al Congrés, Josep
López de Lerma, va assenyalar
ahir que en els últims anys el
sector agro-pecuari de la CE
està vivint un canvi dràstic que,
segons ell, <<porta cap a un
tipus d'explotació agrària familiar, en la qual col·laborin
altres persones». López de
Lerma, que va remarcar la importància de potenciar la concentració parcel·laria, va criticar
els errors del tractat d'adhesió a
la CE pel que fa als temes agrícoles i ramaders. També va comparar irònicament la gestió de
l'anterior ministre d'Agricultura,
Carlos Romero, amb la Renfe, ja
que, segons ell, «cada vegada
arriba més tard, i en Romero
no hi era mai».
El portaveu adjunt de CiU
considera que actualment el
Congrés està molt sensibilitzat
en temes agro-pecuaris, per la
freqüència amb què arriben a les
comissions, la qual cosa fa preveure que donarà llum verda a
les proposicions de CiU. A més,
el nou ministre d'Agricultura és
més dialogant amb l'oposició.
Diari de Girona, 1992-05-23, p. 16.

A la fotografia, un moment de la visita que les autoritats van fer ahir a l'estand de Mifas durant el recorregut que
van fer per Expoblanes. (foto PEP IGLESIAS).

La fira es va inaugurar ahir i acull quinze expositors menys que el 1991

L'organització d'Expol^lanes preveu
que enguany hi liagi cent mil visitants
JORDI CAUPENA
Blanes.— La comissió organitzadora de la cinquena edició de la fira
Expoblanes espera que el certamen, que va ser inaugurat ahir i es
clausurarà demà, sigui visitat enguany per unes cent mil persones.
La inauguració es va dur a terme
ahir, a les cinc de la tarda, amb la
presència de Manel Ibarz, delegat
del Departament de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat a
Girona. Ibarz va destacar la importància d'aquest tipus de fires i va
mostrar el seu convenciment que
«és un bon moment perquè els
comerciants donin a conèixer els
seus productes».
"La novetat que presenta enguany
Expoblanes, en relació a edicions
anteriors, és que l'organització ha
anat a càrrec d'una comissió formada per dotze persones, repre-,
sentants del sector del comerç i la
indústria i, també de l'Ajuntament
de la localitat. En aquest sentit,
Manel Ibarz considera «encoratjador que Blanes procuri que la

seva manifestació firal eis faci
amb el màxim possible de representants», Expoblanes té enguany
un pressupost de vuit milions de
pessetes, aportats per institucions i
empreses privades. Cal destacar
que en aquesta cinquena edició ha
disminuït el nombre d'expositors, ja
que s'ha passat dels seixanta-cinc
del 1991 als cinquanta d'enguany.
El director d'Expoblanes, Xavier
Martí, ha comentat que aquesta
disminució.és deguda al f e t que
«enguany ens hem estimat més
ser menys expositors i tenir més
metres quadrats d'exposició». La
fira es divideix en tres sectors ben
diferenciats, el de moda; el d'automoció i el multisectorial. A l'acte
d'inauguració d'ahir va assistir-hi el
gerent del. Consell Comarcal de la
Selva, Albert Ballesta, que va declarar que «aquesta fira és una
manera de promoure l'activitat
econòmica de la comarca». Segons Ballesta, Expoblanes és la primera fira comercial de les comarques gironines, «però també hi, ha
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la de Sant Miquel d'Hostalric,
que encara que no és comercial
mostrà ia branca artesanal de la
comarca».
D'altra banda, l'alcaldessa de
Blanes, Maria Dolors Oms, va remarcar que «és interessant potenciar el comerç i la indústria de la
comarca, no només a nivell de
Blanes sinó també a tota la Selva». Oms és de l'opinió que «hem
de continuar e n d a v a n t a m b
aquest tipus d'activitats. Enguany potser hi ha poca participació —afegeix— però també és
cert que ha millorat en quallat,
que és la condició que havia posat en un primer moment». En
relació a la creació de la comissió
organitzadora, l'alcaldessa considera important «que hi participi la
gent dels .diferents sectors, perquè tenen més interès a fer-ho
ells». Expoblanes està situada-darrera el pavelló polisportiu de la localitat i es pot visitar de les onze del
matí a les nou del vespre. L'entrada
és gratuïta.

/ COMARQUES

L'Ajuntament de
Palamós aprova el
text refós del pla
general
L.POCH
Palamós.— El ple de l'Ajuntament de Palamós va aprovar
dijous el text refós del pla general de la localitat, que recull les
modificacions que va recomanar la comissió provincial d'Urbanisme quan el va aprovar, a
final del mes de gener passat. El
grup del PSC, a l'oposició, va
votar-hi en contra en considerar
que l'expedient que s'enviarà a
Urbanisme «és incomplet», segons va dir el seu portaveu, Jordi Sistach. El PSC considera
que «hi falta l'actualització del
conveni que van firmar l'any
1986 l'Ajuntament de Palamós
i la promotora International
King's Càmping s.a, que preveia la construcció d'un hotel
de mil habitacions a la zona de
la Fosca i que finalment no es
va portar a terme».
Jordi Sistach va manifestar
que «no sabem què és el que
dirà Urbanisme, que ha demanat una actualització del conveni, quan vegin que no reben
el que han sol·licitat, però de
moment nosaltres no hi podem donar el vist-i-plau».
El projecte contemplat en el
conveni no es va arribar a portar
a la pràctica perquè l'estudi de
detall presentat per la promotora i aprovat per l'Ajuntament va
ser objecte d'un recurs contenciós-adrninistratiu per part de la
comissió provincial d'Urbanisme de Girona. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va
donar la raó a aquesta part, í
l'acord de ple va ser anul·lat, en
estimar-se que en el pla de detall
se superaven els barems d'edificabilitat màxima autoritzada.
Tot i això, les obres es van
començar a fer, «i es van menjar un tros de muntanya que
ha quedat en un estat vergonyós», segons Jordi Sistach. El
portaveu socialista va qüestionar si «hi pot haver confiança
a l'equip de govern quan negociï el futur del paratge de
Castell, després d'un cas corri
aquest». L'alcalde, Josep Ferrer, va contestar Sistach dient-li
que actuava de manera «incoherent» per haver votat a favor
del pla general fa uns mesos i'
pronunciar-se ara en contra del
text refós.

El pressupost de
Tonoella pel 1992
és de 956 milions
L.P.
Torroella de M o n t g r L - L'Ajuntament de Torroella tindrà
aquest any un pressupost de
956 milions de pessetes, prop de
200 més que l'any passat. El
pressupost es va aprovar en sessió extraordinària amb els vots a
favor de l'UPM, CiU i un regidor
de l'Estartit Independent (LEI).
Per la seva banda, ERC i l'altre
regidor del LEI es van abstenir.
La partida més important.del
pressupost correspon a les despeses de manteniment i serveis,
que puja a 305 milions de pessetes, seguida de la de personal,
amb 280 milions. En el capítol
d'inversions, l'Ajuntament de
Torroella de Montgrí destinai-à,
el 1992, 215 milions de pessetes
per a l'execució de diveres obres
d'infrastructura i millora. Entre
elles destaquen la segona fase
de construcció del gimnàs de
l'escola Guillem de Montgrí, el
remodelatge de l'Ajuntament i
la construcció d'un mur de contenció al carrer Mediterrània i un
altre a l'Estartit, que van ser.
enduts pels aiguats fa mesos.

