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URBANISME

Posen sense permís una tanca al p a r a ^ de
Castell i FAjuntament decideix enderrocar-la
El Castell SA també hi ha instal·lat diversos cartells per recordar que és propietat privada
ALBERT VILAR

• Palamós.— L'Ajuntament de Palamós ha
demanat el corresponent permís al jutjat de
la Bisbal per procedir a l'execució subsidiària
de l'enderrocament de la tanca de filferro
La tanca realitzada sense llicència municipal d'obres s'ha fet
a la finca existent davant de la
platja de Castell i del camí que
va cap al poblat ibèric. La tanca
impedeix l'accés a la casa dels
guardes de la finca, que està en
un racó de la platja, i a la zona
boscosa, barrant, a més, el pas
pels tres camins rurals existents,
dos d'ells amb cadenes.
A més, es van posar cartells
per recordar que és una propietat
particular, i es permet el pas només per anar al poblat ibèric i
a la zona marítimo-terrestre. No
obstant això, només s'hi pot accedir a peu i s'hi prohibeix acampar, menjar i tombar-se. Durant
el dia d'ahir no va ser possible
contactar telefònicament amb els
responsables d'El Castell SA. Els
guardes de la finca van manifestar
que la tanca fa temps que hi és.
«És necessària perquè la gent no
distingeix la zona privada del pas
públic», van manifestar.
L'Ajuntament va requerir a la
immobiliària la legalització de l'obra a través d'una resolució d'alcaldia de data 14 d'octubre de
1993. Li va donar un termini de
dos mesos. En esgotar-se el temps
sense haver-se sol·licitat el corres-

espinós que la immobiliària El Castell SA
ha fet col·locar a la seva finca del paratge
de Castell sense disposar de llicència municipal. L'actuació municipal s'ha decidit després que la societat es negués a fer-ho i.

anteriorment, no fes cas a un requeriment
perquè sol·licités el corresponent permís. El
Castell SA, a més, ha col·locat més d'una
dotzena de cartells, en la majoria dels quals
fa saber que la finca és propietat privada.
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Les tanques que s'han instal·lat a la finca i que l'Ajuntament enderrocarà. Foto: LLUÍS ROMERO.
ponent permís, la comissió de govern va acordar, el 10 de maig,
després de desestimar el recurs
d'El Castell SA perquè el va con-

siderar «extemporani», ordenar a
la immobiliària que enderroqués
l'obra, i li va donar quinze dies
de termini. En vista del nou in-

compliment, la comissió de govern,
reunida el mes passat, va decidir
que fos l'Ajuntament qui executés
l'ordre a càrrec d'El Castell SA.

URBANISME/GIRONA

Tautor del projecte de Can Gibert assegura que yn
c o m ^ Perror abans que s'adjudiquessin les obres
SALVADOR GARCIA

• Girona.— L'enginyer Miquel
Grau i Botanch, redactor del projecte d'urbanització de Can Gibert
del Pla, de Girona, ha assegurat
que va corregir l'error que encaria
el projecte de 44.877.140 pessetes
molt abans del 14 de setembre
de 1993, en què es van adjudicar
les obres. En declaracions ahir
a aquest diari, aquest enginyer,
que també havia redactat el projecte del passeig d'Olot, va qualificar l'afer de «coUonada» i es
va negar a polemitzar.
«Ni l'Ajuntament, ni els promotors, ni ERC; l'error, el vaig

detectar jo. El vaig trobar quan
l'Ajuntament em va demanar que
desglossés el projecte en una primera fase, ja que el trobava car
si s'havia de fer tot de cop», va
comentar Miquel Grau. L'enginyer va descobrir que s'havien
pressupostat gairebé 45 milions
més, com a conseqüència d'una
confusió en les unitats emprades
en el càlcul dels punts de presa
de la xarxa del clavegueram. Així,
va observar que on preveia 867
connexions, havia de preveure 867
metres de tub per connectar els
blocs d'habitatges al col·lector
principal. En total es necessiten

58 punts de presa, que cobreixen
les necessitats de 550 habitatges,
i no 867, que poden cobrir les
necessitats de 15.000 llars.
«Entre el juliol i el desembre
de 1992 vaig presentar el projecte
de la primera fase, el que s'havia
de treure a concurs públic, amb
els errors ja corregits, de manera
que ha era 45 milions de pessetes
menys car», va explicar l'enginyer,
que va recalcar: «La correcció definitiva en el projecte' global de
l'error de punts de presa, tant
en els amidaments com en el pressupost, la vaig presentar el mes
de maig de 1993. Només vaig co-

rregir els fulls equivocats, perquè
tota la resta ja estava bé, i el
que no podia fér era tomar a
presentar cinc còpies de tot».
Miquel Grau i Botanch considera que amb la primera fase
mai no hi hauria hagut d'haver
problemes, ja que estava corregida. «Si hi ha hagut embolics
és perquè es va treure a subhasta
-el projecte global inicial, però mai
la primera fase». «M'empipa que
m'emboliquin en tot això; potser
a partir d'aquesta, l'Ajuntament
em posi la creu», va afegir l'enginyer, tot lamentant la situació
originada per un error seu.
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Comerciants i
entitats de Figueres
recapten fons per als
ruandesos refugiats
RICARD SAYERAS

• Figueres.— La Federació de
Botiguers de Figueres i les associacions no governamentals de
la ciutat han posat en marxa una
campanaya per recaptar fons per
ajudar els refugiats ruandesos al
Zaire. La campanya començarà
el dijous que ve en el marc de
la fira Firarambla, que se celebrarà a la Rambla de la capital
alt-empordanesa. Els organitzadors recolliran els donatius amb
400 guardioles que es distribuiran
pels comerços figuerencs i també
per mitjà d'un compte corrent de
la Caixa de Girona —número
20300000163300097651—.
Joan Falgarona, president de
la Federació de Botiguers de Figueres, va dir ahir, en el decurs
de la roda de premsa de presentació de la campanya, que la
la idea es basa a reunir, sobretot,
diners per poder realitzar una acció humanitària que ajudi els refugiats ruandesos: «La Federació
ja havia col·laborat en campanyes
més puntuals amb les organitzacions humanitàries», va apuntar.
«La nostra intenció és canalitzar
i aglutinar els esforços en una
sola iniciativa global, perquè no
es malgastin esforços en campanyes paral·leles i disperses», va
explicar la presidenta de Creu
Roja de Figueres, Maria Terrades,
que també va afegir que la demanda només de diners és motivada a les dificultats de transportar fins als camps de refugiats
material més concret, com aliments 0 aigua. La iniciativa aplega
la Federació de Comerciants,
Creu Roja, Càritas, Mifas, Adis,
Altem, Pacem i altres organitzacions no governamentals. «La
campanya durarà com a mínim
fins al mes d'octubre o quan la
situació a Ruanda estigui mínimament normalitzada», va assegurar Terrades.

Instal·len una nova
xarxa de clavegueres en
un carrer de Vilajuïga
• Vilajuïga.— L'Ajuntament de
Vilajuïga ha adjudicat les obres
per fer una nova xarxa de clavegueres al carrer Oïdium que
tenen un pressupost d'1.300.000
pessetes. Aquest nou clavegueram
resoldrà el problema de males
olors que té aquest vial, a causa
del mal desguàs dels vuit habitatges que hi ha. El carrer Oïdium
té un pronunciat desnivell que fa
que les actuals clavegueres no funcionin bé: «La brutícia queda enganxada a les canonades i això
provoca, més tard, les males
olors», ha explicat l'alcalde, Pere
Trias (ERC)./M.RIVAS

