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Els tres establiments hotelers del passeig Francesc
de Blanes de Llafranc que tenen terrasses afectades
per la llei de Costes les han tornat a posar a la zona on
eren abans que el Ministeri d'Obres Públiques i

Transports (MOPT) les fes retirar uns metres. La
decisió s'ha pres després que l'alcalde Frederic Suner
ha comunicat a aquests propiietaris que el recurs
presentat davant el Ministeri no ha tingut resposta.

Les terrasses de Uafranc afectades per
la llei de Costes retornen al lloc on eren
L'Ajuntament diu que es pot fer perquè el MOPT iio ha respost un reeurs
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Segons fonts de l'Ajuntament de Palafrugell, en aques-,
ta carta l'alcalde deixava a criterrdels establiments si volien
reubicàr ó no les terrasses, sempre que s'ajustessin al que el
Consistori va aprovar dins el
Pla d'usos de les platges. L'Ajuntament de Palafrugell va
presentar el passat mes de juny
un recurs de reposició contra el
MOPT perquè havia desestimat là part del pla que engloba
aquestes terrasses.
En haver transcorregut un
mes des de la presentació del
recurs, els serveis jurídics municipals consideren que «el silenci administratiu s'ha d'interpretar com que el MOPT ha
acceptat el recurs».
Consens
El passat mes de maig, el
Ministeri, sense consultar amb
l'Ajuntament, va consensuar
amb els hotelers el canvi de lloc
de les terrasses, qüe es van situar uns metres méfe enrera d'on
estaven posades, deixant així
• lliure una zona de pas al costat
de la platja. Tot i que inicialment els hotelers no van estar
d'acord amb aquesta mesura,
considerada «poc estètica», la
van acabar acceptant davant la
possibilitat que ei MOPT obligués a desmuntar totes les
terrasses.
L'actuació del Servei de Costes del Ministeri, de la qual

L'Ajuntament

ENRIQUE PONCE

Una de les terrasses del passeig marítim de Llafranc que va ser retirada pel MOPT^

l'Ajuntament no en va tenir coneixement oficial, va provocar
les queixes de l'alcalde Frederic Suíier que va qualificar
aquesta acció «d'intromissió en
l'autonomia municipal».
Els tres empresaris hotelers
afectats per aquest afer han tornat a instal·lar les terrasses on
eren i han demaiiat una solució
definitiva al tema perquè;, segons un d'ells, «no podem estar^
cada mes canviant de lloc la

terrassa perquè, tot i que no són
instal·lacions fixes, s'han de
passar els cables per a la llum i
fer altres operacions complicades».
D'altra banda, l'agrupació
Els verds-Confederació Ecologista de Catalunya ha denunciat per tercera vegada la col·locació d'aquestes terrasses en
«una. zona afectada per la llei de
Costes». Els ecologistes critiquen l'actuació de l'alcalde, al

vol que VAgrupaciÓ Sardanista deixi de fer-se'n càrrec

qual qualifiquen de «cacic», i
qüestionen les atribucions que
pugui tenir en una zona de dom i n i públic marítimo-terrestre.
Segons un comunicat que
h a n fet p ú b l i c . Els Verds
creuen que «s'estan desafiant
descaradament les resolucions
del Ministeri d'Obres Públiques i Transports i aquest tema
s'està convertint en la riota de
la Costa Brava».

Persona! de Mifàs
vigilarà aquest
estiu el pàrqiiing
de Sant Antoni
J.R.
Calonge.- El ple de l'Ajuntament . de Calonge ha
aprovat la contractació de 4
persones, integrades en el
col·lectiu de disminuïts físics Mifas, perquè s'encarreguin de la vigilància del pàrqUing que hi ha al costat del
camp de futbol de Sant Antoni. Aquesta contractació,
que en un principi no estava
prevista, tindrà un cost de
414.000 pessetes que sortiran d'una partida destinada
al Patronat Municipal de
Turisme.
La regidora d'aquesta
àrea, Dolors Fernàndez, va
explicar que «hi ha una partida d'un milió de pessetes
destinada a actes d'animació que no es gastarà totalment i que es podria habilitar per al tema de l'aparcament». En^ el ple, i a
proposta del grup municipal
en l'oposició de Convergència i Unió, es va decidir cobrar 200 pessetes per dia als
usuaris de l'aparcament. Els
únics que estaran exempts
del pagament seran els empadronats a Calonge, que ho
hauran d'acreditar mitjançant la targeta de l'impost
municipal de circulació.
El servei de vigilància es
mantindrà, en principi, del
25 de juliol,al 25 d'agost,
segons fonts municipals. Els
comerciants del nucli de
Sant Antoni havien recla-'
mat repetidament que s'habilitessin places d'aparcament' durant l'estiu.
Els comerciants no eren
partidaris de potenciar el
pàrquing del camp de futbol
perquè, segons ells, està
molt allunyat de la primera ,
línia de mar. Finalment,
van dir que, si s'havia d'acceptar aquesta possibilitat,
caldria que es garantís la
vigilància del recinte.

Amb una única abstenció per part de CiU

Denuncien que faran un canvi «polític»El ple de Santa Cristina fa
en l'organització de la festa de Caldes 5 alJegacions al futur Pla
Territorial de Catalunya
MARTA SABATER
Caldes de Malavella

L'Ajuntament de Caldes de
Malavella podria apartar, a
partir de l'any vinent, l'Agrupació de Sardanistes del seu
càrrec dins l'organització de la
festa major del pobleLa desaparició de l'agrupació com à organitzadora de la
festa major, després de fer-ho
durant vint anys, representaria que els «45 anys d'història
de l'entitat se n'anirien en orris», segons el president de l'entitat, Xavier Tresserras, que va ,
afegir que l'Ajuntament es
planteja aquesta possibilitat
«per raons polítiques».
En aquest sentit, Tresserras '
va dir ahir qúe, «a causa dels
innombrables canvis d'actitud
de l'equip de govern en els últims anys, vaig decidir d'afiliar-me a Esquerra Republicana de Catalunya i penso que ha
estat això el que els ha motivat

a voler apartar l'agrupació de
l'organització de la festa». Segons ell, «el president d'una
agrupació que té 45 anys d'història i és l'organitzadora del
primer aplec de les comarques
gironines acaba agafant un cert
prestigi dins el municipi, i el fet
de formar part d'un partit polític dóna raons perquè l'alcàlde
pensi que podria presentar-me
a les properes eleccions».
Els j o v e s v o l e n c a n v i s

Per la seva banda, el regidor
de Cultura de l'Ajuntament de
Caldes de Malavella, Pere Torrent, va afirmar ahir que «fa
temps que un grup de joves del
poble colla l'Ajuntament afirmant que la festa major no funciona. L'única cosa que farem
serà esperar una nova proposta
per part d'aquest jovent, però
no descartem que l'Agrupació
de Sardanistes torni a preparar
la festa l'ahy que ve».
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El regidor de Cultura va afegir que els sardanistes continuarien organitzant l'Aplec de
Sant Maurici, la festa de Sant
Jordi, r i l de Setembre o el Primer de maig. Tot i això. Torrent
va dir que l'agrupació «tépor de
perdre recursos, perquè l'única
font d'ingressos que té són els
seus cinc-cents socis, que paguen un abonament d'entrada
à l'envelat durant la festa
major».
Per la seva banda, el president de l'Agrupació de Sardanistes de. Caldes de Malavella
va explicar que havia convocat
una reunió amb el Consistori,
però que l'alcalde. Lluís Comalada, no el va respondre. En
aquest sentit, el regidor de Cultura, Pere Torrent, ha assegurat que l'alcalde de Caldes, Lluís Comalada, el president de
l'agrupació i ell mateix es reuniran dilluns que ve per discutir els aspectes referits ,a aquesta polèmica.

ent, afegeix que calen «una reformulació del pla de sanejament així com un pla de gestió
L'Ajufitament de S a n t a de residus sòlids».
Cristina d'Aro ha acordat en
La penúltima de les al·legal'última sessió plenària presen- cions presentades pretén que es
tar un total de 5 al·legacions al concreti «quines són les fonts
pia Territorial General de Ca-, energètiques per al futur i d'on
talünya. La primera d'aquestes vindrà l'aigua necessària per al
al·legacions fa referència als desenvolupament que es propoaspectes generals del pla i diu sa». Per últim, i pel que fa a
que és tracta d'un document aspectes econòmics i de. progra«excessivament genèric en el mes d'inversions, l'Ajuntaseu apartat de propostes». En ment de Santa Cristina planteaquest sentit se'l qualifica de ja que s'ha de garaiitir que
«pla autàrquic» i es demana «dins el programa quadriennal
«una reducció del sòl urbanitza- d'inversions no només és conble» i precisar «els terrenys templin les de la Generalitat
agrícoles i forestals que cal sinó també les de les corporaconservar».
cions locals, l'Estat i la CEE».
La segona al·legació se centLa proposta va tenir el vot
ra èn la xarxa viària i reclama favorable de tots els regidors
que «és precisi quan i com es del Consistori excepte del confarà cada carretera», mentre la vergent Enric Rosselló, que va
tercera, dedicada al medi ambi- decidir abstenir-se.
J.RODRIGUEZ
Santa Cristina d'Aro-

