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BANYOLES

PLA DE L'ESTANY

Els membres de CiU al Consell Comarcal rebran
una indemnització per assistir a actes oficials
El president cobrarà 10.000 pessetes i la resta dè consellers de la coalició, unes 8.000
DAVID BRUGUE

H Banyoles.— Els catorze consellers de CiU
al Consell Comarcal del Pla de l'Estany rebran
una indemnització que oscil·la entre les 7.000
i les 10.000 pessetes per assistir a actes oficials.
Segons va explicar ahir Lluís
Ferrando, la dotació econòmica
que es destinarà al 1997 en concepte d'indemnitzacions no ha registrat cap augment respecte la
de l'any passat. «La quantitat econòmica és la mateixa, l'única cosa
que s'ha variat és la manera com
es reparteixen les remuneracions,
perquè s'ha intentat que aquest
aspecte s'ajusti a la legalitat», va
asseverar. Segons ell, en organismes com el Consell no es pot
parlar de sous, ja que fer-ho seria
il·legal perquè la tasca^que desenvolupen els consellers és a
temps parcial. Per això, s'ha decidit que la quantitat de les indemnitzacions es fixi en base a
aspectes com l'eficàcia del treball
dels consellers, la responsabilitat
del càrrec que ocupen dins l'organigrama de l'ens o el temps
que hi dediquen. Els consellers
de l'oposició, però, només rebran

El president, Lluís Ferrando, ha explicat què
aquesta mesura s'ha pres per tal de legalitzar
les indemnitzacions que es reben, ja que no
es pot parlar «de sous». D'aquesta manera,
la rèpresentativitat dels membres de l'equip

indemnitzacions segons l'assistència a plens o comissions informatives. Segons ell, aquest barem
s'utihtza a totes les institucions,
•ja que «els tnembres de l'equip
de govern tenen la responsabilitat
de tirar endavant el Consell».
Segons la proposta de CiU, el
president rebrà 10.000 pessetes
per cada acte oficial al qual assisteixi. La resta de consellers al
govern rebran una quantitat que
oscil·la entre les 7.000 i les 8.000
pessetes. Els consellers de l'oposició, en canvi, ho rebran cap remuneració per assistir als actes.
Segons les dades de Ferrando,'es
preveu que durant el 1997 hi haurà
uns 150 actes oficials, 100 dels
quals els haurà d'assumir ell mateix. El president va desmentir
que també es cobri per anar a
actes populars i va matitzar que
només es farà per als oficials.
El portaveu de'la Plataforma

de govern serà remunerada a part de la tasca
que desenvolupin. «És lògic que es pagui més
qui treballa més i qui hi dedica més hores»,
va dir. L'oposició, però, no té els mateixos
criteris i ha criticat la mesura.

Progressista, Josep Alsina, va criticar aquesta resolució, ja que, segons ell, tot i que el seu grup
no vol cobrar per anar als actes
oficials, el fet que els membres
de l'oposició no tinguin aquest
tipus d'indemnització fa suposar
«que aquestes persones no representem el Consell Comarcal del
Pla de l'Estany». Alsina va assegurar que el concepte de «rèpresentativitat» és poc concret i
també va criticar que l'ens utilitzi
els diners finalistes que rep dels
ajuntaments i la Generalitat per'
a operacions sobre les quals el
Consell no té co'mpetències. Per
la seva banda, el portaveu d'ERC,
Narcís Ribot, també a l'oposició,
es va expressar en paràmetres similars: «Una arrossada també es
considera un acte oficial?», es pregunta. Segons ell, les indemnitzacions són «un acte d'irresponsabilitat».

Lluís Ferrando

SANT FELIU DE BUIXALLEU

El TSJC confirma el dret de Cobeinsa a envasar
aigua de la Font Freda d'Arbúcies
Ho diu en la sentència del recurs presentat per l'Ajuntament contra l'embotelladora
D.G./EFE

• El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat el dret de l'empresa Comercial de Begudes i Inversions
(Cobeinsa) a envasar aigua de la
Font Freda d'Arbúcies, que abasteix Sant Feliu de Buixalleu, perquè considera que el recurs presentat contra aquesta extracció
per l'Ajuntament de Sant Feliu
no té base. El consistori va presentar un recurs contra la decisió
del Departament d'Indústria de
la Generalitat de concedir a Cobeinsa autorització per envasar aigua de la Font Freda perquè considerava que l'embotellament
d'aigua perjudicaria l'abastament
del poble.
La sentència de la sala quarta
del contenciós-administratiu del

TSJC, però, desestima les al·legacions de l'Ajuntament i manté
que l'aportació d'aigua d'aquesta
riera al municipi és «escassa» ja
que «gairebé no arriba a l'u per
mil de l'aportació anual mitjana
de la conca de la riera d'Arbúcies
al riu Tordera». Basant-se en
aquestes dades, el TSJC considera
que l'envasament no representa
un perjudici hidrològic ni per a
la riera d'Arbúcies ni per al subministament de Sant Feliu de
Buixalleu i ratifica el dret d'explotació de Cobeinsa.
Autoritzacié correcta
Pel. tribunal, l'autorització de
la Generalitat per a l'envasament
d'aigua mineral és correcta i no
vulnera cap directiva comunitària
ni cap procediment administratiu,

com defensava el consistori en
el seu contenciós-administratiu.
El TSJC també considera que Cobeinsa pot construir una planta
embotelladora fora de. la zona
protegida del parc natural del
Montseny, tot i que la Font Freda,
d'on extraurà l'aigua, està inclosa
dins de l'àrea de protecció.
No modifica la situació actual
L'alcalde d'Arbúcies, Jaume
Soler (CUPA), considera a priori
que aquesta sentència no autoritza Cobeinsa a construir la planta embotelladora perquè només
afecta el dret de l'empresa a eavasar aigua de la Font Freda. «Encara no conec la sentècia, però
crec que només afecta el dret de
mines i això no modifica la situació actual», va dir. Per Soler,

la sentència no té cap influència
sobre la concessió o denegació
de la llicència urbanística. L'Ajuntament d'Arbúcies va denegar
l'any passat a Cobeinsa la llicència
d'obres per construir la planta embotelladora, tot i l'informe favorable d'Urbanisme. Ahir no va
ser possible localitzar l'alcalde de
Sant Feliu de Buixalleu, Vicenç
Domènech, per conèixer la seva
opinió sobre la sentència.
El departament d'Indústria de'
la GeneraKtat va autoritzar l'any
Í992 la construcció de la planta
embotelladora de Cobeinsa amb
una capacitat de 28.000 litres d'aigua l'any. Aquesta decisió va obrir
una forta polèmica i va encetar
un moviment contra la instal·lació
de noves plantes embotelladores
a Arbúcies, que encara es nianté.

FIGUERES

Donar menjar als coloms a la via pública serà
sancionat amb multes de fins a 10.000 pessetes
JOSEP PUIGBERT

H La problemàtica que ocasiona
la proliferació de coloms a Figueres, i que afecta qüestions com
la salubritat i la neteja dels carrers,
ha provocat que l'alcalde de la
ciutat, Joan Armangué, hagi dictat
un ban en què es prohibeix donar qualsevol tipus de menjar als coloms en tot el nucli urbà. L'incòmpliment d'aquesta prohibició
serà sancionat amb una multa de
fins a 10.000 pessetes.
El ban comença dient: «El colom és una de les espècies urbanes
més familiars en el nostre entorn
que s'alimenta de deixalles i restes
de mejar.» També s'explica que,
per aquest fet, les colònies de

coloms a les ciutats poden arribar
a milers i que es concentren bàsicament a les cornises dels edificis, a les escomeses elèctriques
i als arbres de la Rambla. El ban
continua dient que l'acidesa de
les seves defecacions -que dipositen indiscriminadament sobre
diferents llocs, incloses les per-,
sones- provoca corrossió a la pedra i el metall i afecta la vegetació
de parcs i jardins. També s'atribueix als coloms una causa de
la contaminació d'aliments, ja que
les seves plomes i les restes dels
nius, que són transportats pel vent,
i els abundants ectoparàsits són
potencialment focus de contaminació. L'alcalde afirma que la seva
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proliferació podria ser greu per
a la ciutat i el seu entorn. El
lloc on s'han detectat més coloms
és a la Rambla i a l'illa de vianants,
especialment a la plaça de l'Ajuntament, i els carrer Peralada
i Moreria, on es concentren diferents edificis antics deshabitats
on els coloms han escollit les seves
golfes per niar. En tots aquests
espais s'hi han portat a terme operacions que han consistit a capturar-los amb xarxes per reduir-ne
la xifra.
Dues plagues que arriben del cel
La plaga dels coloms a Figueres
s'afegeix a la històrica dels estornells, que fa molts anys que

dura i encara no s'ha solucionat,
tot i que s'hi han esmerçat molts
esforços. La llista de procediments
que s'han utilitzar per foragitar
els estornells és molt llarga i cap
ha estat infal·lible. Tot i així, en
aquestes dues últimes temporades
la presència d'aquests ocells, tot
i que continua essent important,
ha disminuít en relació amb anys
enrere. Aquesta disminució s'ha
constatat, principalment, al centre
urbà. Els tècnics expliquen què
han traslladat el dormitori d'aquestes aus a altres zones de la
perifèria de la ciutat a causa de
la suavització de les temperatures
hivernals,, que fan que no hagin
de buscar l'escalfor del centre.

Solana diu que UDC
defensa interessos
privats en l'afer de la
gasolinera de can Puig
DA-VID BRUGUÉ

• L'alcalde de Banyoles, Joan Solana, va acusar ahir UDC de moure's per interessos privats i no
per aconseguir un bé públic en
l'afer de la gasolinera de can Puig,
l'autorització de la qual ha estat
denegada pel Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya (TSJC).
Solana respon així les declaracions
que va efectuar dimarts el president d'UDC al Pla de l'Estany,
Jeroni Aurich, en les quals afirmava que aquest partit, juntament
amb la resta de grups a l'oposició
a Banyoles, van aconseguir aturar
l'obertura de la gasolinera perquè
l'equip de govern la volia ubicar
en uns terrenys considerats com
a equipament i el pla general del
municipi no ho permet. Solana
va admetre;la sentència però va
anunciar que el consistori ha dut
el cas àl Tribunal Suprem perquè
considera que el pla general no
contempla situació. L'alcalde va
qualificar les declaracions d'Aurich com a «lamentables», ja que
segons va dir, UDC no defensa
l'interès públic, tal i com vol fer
pretendre el grup. Segons Solana,
si es consulta les actes dels plens,
es pot veure que el grup defensava
l'interès privat perquè pretenia
que un particular instal·lés l'equipament en uns terrenys del costat.
«Quan es va presentar el recurs,
el, particular també en va presentar un altre i-el Tribunal va'
decidir admetre'ls com un de sol
perquè considerava que els dos
defensaven els mateixos interessos», va afirmar. També va negar
que els veíns no tinguessin co- ,
neixement del projecte.
FIGUERES

Mifas retira el recurs que
va interposar contra el
transport públic
H Mifas de l'Alt Empordà ha retirat el recurs que va interposar
el mes passat contra l'acord adoptat pel ple de l'Ajuntament el mes
de novembre en relació a l'entrada
en servei del nou transport públic
que cobreix, des de principi d'any,
un autocar que no està adaptat
als minusvàlids. La retirada del
recurs és fruit d'una negociació
entre Mifas i l'Ajuntament que
va fer que en el ple del mes de
gener el consistori encarregés l'adquisició de dos autocars adaptats
perquè entrin en servei l'any vinent. A més el regidor responsable de Fisersa, Martí Palahí, va
comunicar que s'intentarà provar
de nou si l'autocar actual es pot"
adaptar. La delegada de Mifas,
Loii Garcia, considera que aquests
acords satifan plenament les pretensions de l'entitat i per aquest
motiu han retirat el recurs./J.P.
BLANES

•

L'àrea social d'IC-EV
reprèn les seves activitats
deprés del canvi de seu
• L'àrea social d'IC-EV reprendrà aquest cap de setmana les
seves activitats, després d'un període d'inactivitat derivat del trasllat de la seu del grup. La primera
activitat d'aquesta àrea serà la recuperació de les jornades de cine-fòrum divendres amb la projecció de la pel·lícula Filadèlfia.
Dissabte, l'activitat continuarà
amb un debat sobre l'estat del
benestar. A més, IC-EV tomarà
a editar el seu butlletí informatiu
i reprendrà les sortides culturals'
al teatre i al cinema, tot i que
aquestes activitats encara trigaran
a iniciar-se. / D.G.

