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EL PARLAMENT VA APROVAR UNA NORMA MUNICIPAL ON DIU QUE LA GENERALITAT HA D'IMPULSAR LES AGREGACIONS

Una llei de CiU i PP preveu la fusió de
municipis amb menys de 250 habitants
IC-V denuncia l'actitud demagògica del govern davant la proposta de reordenació territorial
J
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D L'actual Llei municipal de Catalunya, aprovada el 1998 al Parlament amb els vots de CiU i PP, ja
preveu la desaparició de municipis amb menys de 250 habitants. A
més, aquesta llei estableix que el
Govern de la Generalitat ha d'impulsar la fusió voluntària de poblacions, en un procés que poden
promoure els ciutadans o el Departament de Governació.
IC-V ha recordat l'aprovació d'aquesta llei i ha denunciat l'actitud
demagògica i contradictòria de
CiU, que ara s'oposa frontalment
a suprimir municipis -tal com proposa l'estudi de la comissió d'experts per a la reordenació territorial- però fa dos anys va acordar
promoure aquesta mesura aprovant la Llei municipal de Catalunya. Aquesta llei també determinava que qualsevol nou municipi ha
de tenir dos mü habitants com a
mínim. IC-V, PSC i ERC van presentar esmenes a la Llei municipal del 98, que es vaíiprovar només amb els vots de CiU i PP.
Conservar alcaldies

Tant el recentment nomenat
conseller en cap dé la Generalitat,
Artur Mas, com l'Associació Catalana de Municipis i comarques
han manifestat la seva oposició absoluta a l'agregació de poblacions
amb menys de 250 habitants. Iniciativa ha entès aquesta reacdó com
una voluntat de preservar el poder
de CiU als municipis petits, ja que
la coalició ocupa 172 alcaldies de
les 200 poblacions catalanes amb
pocs habi- tants. El portaveu d'ICV al Parlament, Joan Boada, ha
acusat CiU de deixar-se dominar
per «l'interès caciquil de conservar
el poder a molts municipis».
IC-V ha reclamat la reforma de
les Lleis d'organització territorial
de 1987 —que CiU va aprovar «de
manera unilateral» i sense consens-

Crítica a
rinforme
• El portaveu de C^iU al Congrés, Xavier Trias, va criticar ahir a Girona algun dels
aspectes de l'informe del grup
d'experts encapçalats per Miquel Roca. Trias va ser especialment crític amb la idea
d'eliminar els ajuntaments
que tenen menys de 250 habitants 1 agrupar-los a altres
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per resoldre els «desequilibris» de
Catalunya. L'argumentació d'ICV es basa en afirmacions recollides
a l'informe tècnic encarregat pel
Departament de Governació, on es
fan referències a la «profusió
d'instàncies administratives», r«escassa racionalitat», la «necessitat
d'afrontar una profunda i ambiciosa reforma del sistema de finançament de les corporacions locals» i la «insatisfactòria solució
adoptada respecte l'organització
política i administrativa de la comarca i el seu règim electoral».
L'esquerra verda ha criticat que
Artur Mas hagi estat el primer en
desqualificar la proposta de reordenació territorial fet que, en la
seva opinió, mostra la «incoherència del govern de CiU i la profunda crisi que pateix la coalició».
Les crítiques d'IC-V no s'adrecen
únicament a CiU i a l'Associació
Catalana de Municipis - a la qual
acusa de «manipular de manera
barroera» les propostes per a les
poblacions petites-, sinó també
al PSC. Sobre aquest partit. Iniciativa ha assenyalat que Pasqual
Maragall ha valorat positivament
l'enfoc de l'informe però molts dels
seus dirigents «semblen haver caigut en el parany de CiU que pre-

tén paralitzar la reforma fomentant conflictes locals o territorials».
D'altra banda, IC-V ha valorat
positivament l'estructuració en vegueries proposada per la comissió d'experts, però continua reclamant les regions de l'Alt Pirineu
i la Val d'Aran. La província única es manté entre les reivindicacions d'aquest partit, que ha censurat al PP per oposar-se a la possibilitat de modificar les províncies
fins i tot abans que es fes públic
l'informe tècnic. Per a IC-V, una
possible reforma de la Constitució
hauria de tractar la qüestió provincial.
Iniciativa està d'acord amb la
proposta de modificació del sistema d'elecció dels Consells comarcals que es recull a l'estudi, de manera que estiguin formats per tots
els alcaldes i un nombre de consellers assignats segons els vots
aconseguits per cada partit al conjunt de la comarca.
Joan Boada defensa que s'utilitzi l'estudi de la comissió d'experts per consensuar una nova reorganització del territori, a més
d'apel·lar a la responsabilitat política de CiU i PP per nomenar la
ponència parlamentària que comenci a treballar en una nova Uei.

diputat va dir que «hi ha coses que no són només tècniques, sinó que a vegades les
activitats són molt més importants que el coneixement». Amb aquestes paraules Xavier Trias va deixar clar
que «no és que vulgui fer una
crítica a la ciència» sinó que
va recordar que hi ha municipis petits «que fiíncionen
molt bé tenint Ajuntament.
A més, va dir que Tinforme
és una proposta però que la
decisió de si es tira endavant
én part o en la seva totalitat
«és dels polítics». En quan a
la divisió territorial que ha fet
la comissió d'experts, sí que
s'hi va mostrar favorable i va
dir que aquest document és
«sobre quina ha de ser la realitat. Va afegir que la divisió
ha de respondre als principis
d'equilibri i equitat «perquè
cada lloc tingui la seva força».
Pel que fa a una possible modificació de la llei electoral.
Trias va dir que ha de respondre als mateixos principis i va acusar alguns partits
de només voler canviar la llei
perquè els afavoreixi a ells.
l.CD.

El PPC veu irregular
la concessió
d'aparcaments
a Palafrugell
D PAU\FRUGELL- El PPC creu que
hi poden haver irregularitats en
la concessió d'aparcaments de
Palafirugell. La diputada per Girona al Parlament, Alicia Sànchez-Camacho, pregimtarà al
Consell executiu ek motius pels
quals no s'han complert els terminis que estableix la llei perquè l'associació de minusvàlids
físics -Mifas- pogués presentar
al·legacions a l'Ajuntament de
Palafrugell després de perdre la
concessió dels aparcaments municipals.
La diputada creu que «el
Consistori podria haver comès
irregularitats en anul·lar unilateralment el concurs a l'abril i
que atorgava la gestió dels aparcaments de zona blava d'aquest
municipi a Mifas i sense haverlos donat unes explicacions raonables». Sànchez-Camacho ha
entrat aquestes qüestions al Parlament a instàncies del president de la Junta local del PP de
Palafrugell, Francesc Garcia, i
després d'haver-se entrevistat
amb el president de l'entitat,
Pere Tubert. Per a Garcia, «a
banda d'alguns foscos en la concessió del servei a ima altra empresa, és excessiu que l'hagin
obtingut per 25 anys».
Protecció de la costa

D'altra banda, l'equip de govern de CiU i AMC de Palafrugell van votar en contra de
la protecció màxima per a la
seva costa. El grup municipal
del PSC va presentar a l'últim
ple una moció demanant que
es donés el grau de protecció
més elevat al litoral de Palafrugell, proposta que no va
comptar amb el suport de l'equip de govern. El PSC creu necessari al·legar contra el projecte de la nova Llei de Ports que
tindrà vigència per quinze anys.
«Ni la qualificació de grau de
protecció 2 ni la possible ampliació del port de Llafranc que
s'esmenten en el Pla ajudaran
al manteniment del nostre entorn ni afavoriran una política
turística de qualitat», segons va
manifestar el PSC. DdeG

EL PSC NO VA ACCEPTAR LA PROPOSTA QUE ACABARIA AMB EL GOVERN EN MINORIA DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ

ERC de Santa Cristina proposa al PSC
una moció de censura contra Blasco
El Partit dels Socialistes de Catalunya no ha volgut així acceptar un pacte de govern per assuD El grup municipal d'Esquerra mir les regnes del consistori i que
Republicana de Catalimya a l'Ajun- segons ERC ha estat sense arribar
tament de Santa Cristina d'Aro, va a parlar ni tan sols dels càrrecs de
proposar al PSC una moció de cen- cada membre.
sura contra la gestió de l'alcaldesConvergència i Unió va guanyar
sa. Pilar Blasco, que els socialistes les passades eleccions en tan sols
no van acceptar. Segons fonts de nou vots de diferència amb els sola direcció comarcal d'ERC al Baix cialistes i d'ençà governa amb miEmpordà, el grup municipal del noria amb cinc regidors els maPSC ha desestimat el suport d'ERC teixos que té el PSC. Esquerra Reper tal que prosperés una moció / publicana és el pes de palanca que,
de censura contra la presidenta del amb el seu únic regidor aconseConsistori, «degut a la deficient si- guit, Xavier Sala, pot fer decantar
tuació econòmica i la paralitza- la balança cap a un bloc o altre,
ció que porta l'Ajímlament», se- malgrat havia desistitfinsara a forgons el regidor í^vier Sala.
mar cap pacte de govern. Sala ha
J.VIDAUJ.M. BARTOMEU
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dit ara que CIU «sempre va de víctima amb l'excusa de que no té majoria. Això li serveix per no fer res
pel poble».
Blasco crítica els republicans

D'altra banda Pilar Blasco, en
resposta a la petició de dimisió
com a presidenta de la Mancomunitat de Mimicipis del Ridaura, (gestora de l'abocador de Solius), que li va fer fa uns dies el
regidor d'ERC de Sant Feliu de
Guíxols, Joan Casamitjana, perquè no convocava reunions de la
l'entitat mancomunada i tampoc
es posaven en marxa els projectes
mancomunats, ha posat de manifest que «la Mancomunitat s'ha

reunit tres vegades aquest any passat, amb la finalitat de ser informada de les activitats pròpies de
l'abocador». A més, ha afegit que
en una de les sessions «el senyor
Casamitjana va demanar que s'estudiés la possibilitat que aquesta
Mancomunicat gestionés la recollida selectiva dels diferents ajuntaments que la composen i quines
actuacions d'aquest tipus són les
que ell pensa quan parla del Consell de la VaU d'Aro» i afegeix que
«la idea va semblar interessant i es
va establir que l'empresa concessionària de l'abocador fes un estudi preliminar». El resultat de l'estudi es va presentar el 19 d'octubre, segons diu Blasco.

«Que es quedi
a Sant Feliu»
• En una roda de premsa
convocada ahir. Pilar Blasco
va voler deixar molt clar que
la instal·lació de la nàutica
Metropol a prop de Solius,
dins del terme municipal de
Santa Cristina d'Aro, «està
subordinada a l'adaptadó del
projecte. Si l'empresa presenta un projecte adequat,
nosaltres l'autoritzarem. Si
no que es quedi a Sant Feliu»,
va assegurar l'alcaldessa.
L'empresa nàutica Metropol vol unificar totes les seves instal·lacions i serveis en
un terreny de 26.000 m^ situat a l'entrada del sector de
Solius, a Santa Cristina
d'Aro. La inversió seria de
més de 1.000 mihons de pessetes.

