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LA BISBAL D'EMPORDA

Redueixen a la meitat Timport de les multes
que es paguin en un màxim de 15 dies
L'Ajuntament vol incentivar el seu pagament alhora que serà mésrigorósamb les infraccions
JORDI GAMERO

I L'alcalde de la Bisbal, Ramon Romaguèra,
ha emès un decret on anuncia que l'Ajuntament aplicarà un descompte del 50% de
l'import de les multes que a partir d'aquest
El mes de març l'Ajuntament
de la Bisbal d'Empordà va començar a distribuir entre els vehicles de la població ima nota
adreçada a tots conductors on els
alertava que a partir del mateix
mes la policia local vetllaria més
estrictament perquè es complís el
codi de circulació. En el mateix
avís s'anunciava que totes les infraccions, molt especialment els
estacionaments manifestament incorrectes, serien sancionades i, si
era necessari, s'utiUtzaria la grua.
En la nota, que estava signada
per l'alcalde, Ramon Romaguèra
—independent pel PSC—, es demanava la col·laboració dels conductors per tal que l'aplicació de
les mesures anunciades fos mínima.
Paral·lelament, l'alcalde va
emetre un decret d'alcaldia on
acordava aplicar un descompte del
50% de l'import de les multes
imposades, en el cas que el seu
pagament es fes efectiu en el termini dels 15 dies hàbils a partir
de la seva notificació. Fins ara
la bonificació era del 20%, però
l'alcalde va acordar pujar-la amb
l'objectiu d'incentivar el pagament de les multes i fer menys
gravosès algunes de les sancions
que actualment s'imposen. Aquesta bonificació s'ha començat a
aplicar a partir del dia 1 d'aquest
mes.
Aquestes mesures es complementen amb l'aplicació d'una política estricta en el que fa referència al cobrament de les multes.
Romaguèra ha afirmat que l'Ajuntament farà el que calgui per
cobrar els impagats, tot i que serà
suficientment flexible com per
anul·lar aquelles multes que hagin
estat recorregudes pels conductors al·legant motius raonables.
Amb tpti se'ls advertirà perquè
no tornin a cometre cap infracció
i se serà especialment contundent
amb aquells infractors reincidents.
Romaguèra ha volgut deixar
clar que per part de l'Ajuntament
no s'intenta portar a terme una
campanya de persecució cap als

mes d'abrües paguin de forma immediata.
Fins ara s'aplicava uiia rebaixa del 20%, però
Romaguèra ha pres aquest acord amb l'objectiu d'incentivar els pagaments i fer menys
gravosès algunes de les sancions que s'imposen.

Paral·lelament, l'Ajuntament ha iniciat una
campanya per sancionar les infraccions especialment manifestes —sobretot estacionaments incorrectes— amb l'objectiu de fer complir estrictament el codi de circulació.

Un vigilant de la zona blava, posant una multa d'aparcament. Foto: J. GAMERO.
conductors. «Es tracta només de
fer complir el codi de circulació
per fer més cívica la convivència
entre tots, tant conductors com
vianants», va argumentar l'alcalde. Romaguèra va afirmar que
el nombre d'infraccions especialment manifestes, com ara estacionaments en doble fila i sobre
la vorera, havien augmentat notablement a partir de l'entrada
en funcionament de la zona blava.
Aquestes infraccionsís'havieh detectat, sobretot, a la perifèria de
la zona blavà^ 011 molts conductors
aparquen a qualsevol lloc.
Romaguèra va anunciar que,
a més, entrarà en serveüa retirada
de vehicles amb grua, que se sancionarà amb una multa de 7.000
pessetes —10.000 pessetes els dies
festius^.
.

43.600 pessetes, aquest any
J.G.

• Fins el dia 31 de març, l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà
ha recaptat un total de 43.600
pessetes en concepte de multes;
quantitat que supera de 5.000 pessetes tota la recaptació feta al
llarg de l'any passat. Així mateix,
en aquest període s'han notificat
sancions per valor de 152.600 pessetes, mentre que en tot l'any passat el total pujava a 96.6000 pessetes —es van perdonar multes
per valor de 364.600 pessetes—.
Aquestes xifres il·lustren la filosofia de la nova política iniciada
per rAjuntament, que al llarg de
d'aquest any preveu superar les
300.000 pessetes en concepte de

recaptació per multes. De les multes que estan pendents de cobrament hi ha un grup important
que corresponen a infraccions per
estacionar a la zona blava sense
el corresponent tiquet. Amb tot,
segons l'alcalde de la Bisbal, Ramon Romaguèra, el seu nombre
és força reduït perquè la gran
majoria de conductors sancionats
les han anul·lades en el mateix
moment de la seva notificació,
traient el corresponent tiquet d'anul·lació de denúncia dels expenedors. En total, s'han produït
200 anul·lacions en el primer mes
de funcionament de la zona blava.
Aquestes sancions corresponien a
un total de 86.000 pessetes.

PALAMÓS / MONT-RAS

Organitzen una marxa popular per reivindicar la
protecció de la finca del Cap de Planes
JORDI GAMERO

• La coordinadora Salvem el
Crit, que agrupa diverses associacions cíviques de Palafrugell i
Palamós, ha organitzat per diumenge yirient al iriàtí, una.' naarxa:
popular reivindicativa pèr reclamar una actuació urgent a la zona
de Cap de Planes, entre Palamós
i Mont-ras, on un particular hi
està fent obres sense els permisos
corresponents. Les entitats que integren la coordinadora —Salvem
Castell, Arítjol Associació Palafrugellenca per la Defensa del
Medi Ambient,' Agrupació Excursionista de Palafrugell i Associació

d'Amics de la Unesco de Palafrugell— volen donar a conèixer
amb aquesta iniciativa «les irrer
gularitats que estan destrossant
un dels últims retalls del litoral
que encara compten amb un envejable èstàt de conservació». La
marxa popular sortirà de l'aparcament dels jardins de Cap-Roig,
a Palafrugell, a partir de les 10
del matí i acabarà davant la finca
coneguda com de Can Barella
—12,93 hectàrees—, propietat de
Joan Lao.
Els responsables de la coordinadora mantenen que Lao està
fent cas omís de les prescripcions
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tipificades per a qualsevol obrà
què es realitzi en un espai integrat
en el PEIN, com és el cas de
la seva propietat. Els ecologistes
afirmen en un comunicat fet públic aquesta setmana, que Lao «ha
arrabassat el bosc del penyassegat
de la cala, que és de domini públic,
ha tallat el camí de ronda integrant el pas vell a la seva finca
i derivant el rocam que hi ha
arran de mar, ha realitzat moviment de terres a tota la zona,
ha ampliat els habitatges, ha obert
vials per a la circulació motoritzada i ha tallat indiscriminadament el bosc comprès a l'ano-

menada zona de protecció de la
Llei de Costes». La coordinadora,
que compta amb la col·laboració
de la Plataforma de Defensa del
Litoral, considera, a més, que «és
especialment greu que tot i les
ordres d'aturada d'obres que han
emès els ajuntaments de Mont-ras
i Palamós, aquestes hagin continuat endavant».
La coordinadora ha anunciat,
a més, que denunciarà properament aquestes irregularitats als
departaments de la Generalitat
i de l'Estat que tenen competències en matèria urbanística, mediambiental i de gestió de territori.

La Generalitat dóna
suport a l'aturada de
les obres sense permís
al mas Tapiolas
ALBERT VILAR

• La GeneraUtat dóna el seu suport a l'alcaldessa de Santa Cristina d'Aro, Pilar Blasco, per haver
paralitzat diverses obres del projecte de reconversió del mas Tapiolas, que està situat al paratge
de Solius, en un hotel de luxe
perquè no hi ha cap tipus de permís. Així ho va manifestar ahir
a aquest diari el delegat de Governació a Girona, Xavier Soy.
«La Generalitat està al costat de
l'Ajuntament perquè aquesta situació no continuï», va dir Soy,
que encara va afegir: «No es pot
acceptar obres sense llicència».
L'alcaldessa va decretar la primera paralització el mes passat,
en tenir coneixement que s'estaven fent obres de condicionament
de les antigues quadres del mas
en habitacions sense que encara
tinguessin cap permís. L'Ajuntament havia enviat el projecte a
la Comissió d'Urbanisme perquè
és l'adminisfració competent per
donar el corresponent permís d'obres, ja que la finca es troba en
sòl no urbanitzable. I, fins ara,
segons va explicar Blasco, no s'ha
donat cap autorització. Tot i això,
dilluns passat l'alcaldessa va haver
de tornar a decretar la paralització
d'unes noves obres, ja que es va
detectar que havien iniciat els treballs de là piscina de la instal·lació.
Davant aquesta reincidència, l'alcaldessa va enviar al dia següent
un ofici a Governació perquè li
donés suport administratiu. «Li
estem donant tot el suport necessari per resoldre el tema i, a
més, li estem dient com ha de
fer-ho», va manifestar Soy.
PALAMÓS

Salvem Castell manté la
seva total oposició al
tancament de Castell
• Salvem Castell, que aglutina
tota l'oposició a la urbanització
de Castell de Palamós, està totalment en contra del tancament
del paratge de Castell. Així ho
va manifestar el seu president,
Josep Vilanova, després que la
comissió de govern municipal va
aprovar l'atorgament de la corresponent Ihcència d'obres, encara
que amb 12 condicions. Vilanova,
tot i manifestar que l'autorització
municipal és la menys dolenta de
totes, es va preguntar si la propietària de la finca, la immobiliària El Castell SA, acceptarà o
no les condicions i si l'Ajuntament
les farà complir. /A. VILAR.
SANT FELIU DE G.

Eliminaran les barreres
arquitectòniques de la
via pública de la ciutat
• L'Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols ha encarregat a l'arquitecta Maria Mercè Corominas i
Noguera la redacció del pla d'accessibilitat per a la supressió de
barreres arquitectòniques en l'àmbit de les platges, espais a l'aire
lliure i edificis municipals. El pressupost municipal d'aquest any ja
preveu una partida per iniciar
l'execució del projecte. D'altra
banda, l'Ajuntament signarà properament un conveni amb Mifas
i ONCE perquè les dues entitats
es facin càrrec del 66 per cent
del cost de les obres. L'Ajuntament, per là seva banda, aportarà
el 34 per cent restant./A. VILAR.

