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La Generalitat
delimita el PEIN de
l'Alta Garrotxa,
l'Estany i Gavarres
D GIRONA.- El Departament de
Medi Ambient de la Generalitat ha aprovat inicialment els
Plans especials de delimitació
definitiva de set espais d'interès
natural, entre ells, tres de les comarques gironines: Alta Garrotxa, Estany de Banyoles i Gavarres. A més, s'han obert els
terminis d'informació pública
d'un mes en què restarà obert
un període de la mateixa durada per tai de donar audiència
ais ajuntaments afectats. La delimitació definitiva dels tres espais gironins havia estat molt
reclamada per diversos col·lectius.
Les resolucions publicades
ahir al Diari Oftciai de la Generalitat
de
Catalunya
-DOGC- afecten el PEIN de
l'Alta Garrotxa, el PEIN Serra
de Castelltallat, el Miracle,
muntanya de Sal de Cardona,
riera^e Navel i vall del riu Llobregós, el PEIN el Foix, el PEIN
cap de Santes Creus, la plana de
Sant Jordi i la sèquia Major, el
PEIN Montserrat, nucli Sant
Salvador de les Espases i Roques
Blanques, el PEIN Estany de
Banyoles i el PEIN les Gavarres.
Alta Garrotxa

El pla especial de delimitació
definitiva de l'espai del PEIN
l'Alta Garrotxa comprèn, segons la delimitació definitiva
aprovada incialment, territoris
dels municipis d'Albanyà, Cabanelles, Maçanet de Cabrenys
i Sant Llorenç de la Muga a l'Alt
Empordà; Beuda, Montagut,
Sales de Llierca, Sant Joan les
Fonts, Tortellà i la Vall de Bianya a la Garrotxa i Camprodon
al Ripollès.
El pla especial de delimitació
definitiva de l'espai del PEIN
Estany de Banyoles, aprovat inicialment, comprèn territoris del
municipis de Banyoles i Porqueres a la comarca del Pla de
l'Estany.
El pla especial de delimitació
definitiva de l'espai del PEIN
les Gavarres comprèn territoris dels municipis de la Bisbal
d'Empordà, Calonge, CastellPlatja d'Aro, Cruïlles, Monells
i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, Mont-ras, Palafrugell,
Palamós, Santa Cristina d'Aro,
Torrent i Vall-llobrega a la comarca del Baix Empordà; Cassà
de la Selva, Celrà, Girona, Juià,
Llagostera, Llambilles, Madremanya, Quart i Sant Martí Vell
al Gironès. EFUoaea
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HA SOL·LICITAT A LA SINDICATURA DE COMPTES QUE REVISI ELS DOS ÚLTIMS EXERCICIS

El PP demana una inspecció
dels comptes de Palafrugell
L'equip de govern (CiU-ACM) defensa la legalitat dels seus actes
OJ'JEFE

y

S'HI CONSTRUIRÀ UN EQUIPAMENT MUNICPAL

PAl-AFRUGELL

n El Partit Popular va demanar ahir
a la Sindicatura de Comptes que
inspeccioni els dos últims exercicis econòmics de l'Ajuntament de
Palafirugell, perquè creu que hi poden haver «irregularitats en l'adjudicació de les concessions dels
aparcaments municipals». L'equip
de govern, format per CiU i Acció
Municipal de Catalunya (ACM) va
defensar ahir ia transparència de
tot el procés i la legalitat dels seus
actes.
L'Ajuntament de la localitat va
adjudicar la gestió deks zones blaves per un període de 25 anys a
Dornier, empresa que a més va assumir la construcció del pàrquing
subterrani de Can Mario, a canvi
de poder explotar-lo durant 25
anys. Els partits de l'oposició han
denunciat en reiterades ocasions
que el concurs per adjudicar les
concessions «estava dirigit» i amb
ell «s'ha afavorit deliberadament
l'empresa guanyadora».
El tinent d'alcalde Josep Maria
Reguant (ACM) va replicar aquesta sol·licitud del PP, al qual va acusar de no seguir la vida municipal. Per Reguant, «la Sindicatura
de Comptes té altra feina que dedicar-se a revisar uns comptes que
estan més que controlats i revisats
pels òrgans de control ordinaris
que són el mateix secretari i interventor que actuen com a garants
de la legalitat dels pactes que fa el
govern». Reguant va dir que aquesta sol·licitud popular no és més que
«buscar tres peus al gat», perqjiè
no hi ha cap fonament.

Recuperen la «A» de Can Marío
• L'alcalde de Palafrugell, Frederic Suner, vafirmardijous passat una permuta amb ia constructora Raurídi Condd de la
«A» de CanKbiio iamblaCuàrdíaCiviL Ambaquestat^peradó,
aqtiesta zona passarà a ser un
equipament de imanta baixa, &i
lloc dets quatre pis^ que hi havia projectat. Suner va qualificar de «bciilaht» la gestió de
l'equip de govern en el Pla Es*
pedal de Refonna de Tlnterior
de Can Mario, ja que ha acon-

Sufier va manifestar que no va
anar al debat convocat divendres
passat per parlar sobre el problema dels aparcament^a Palafrugell
perquè no hi havia res a debatre.
«L'Ajuntament no pot anar contra
els seus propis actes i el plantejament de la convocatòria era debatre un problema que, amb les
gestions que teníem ultimades, estava resolt. Per tant, no havíem de
debatre una cosa que ja havíem explicat de manera àmplia».
L'alcalde es va mostrar dolgut
amb Mifas pequè les seves declaracions no s'ajusten amb la realitat, a l'hora que va mostrar els seus
dubtes que les persones convocades en el debat tinguessin «la intenció de debatre res».
, El tinent d'alcalde Josep Maria
Reguant va afegir que «se'ns acusa d'irregularitats en la concessió
a Dornier quan, document s en mà

s^uit «sense cap cost pel municipi, un equipament di^ne de
veure des del punt de vista turístic i oilturaL que es convertirà
en Pepicentre dél BdafrugeU dd
se^l^ XXI». Després de les obres
de reforma, Can Mario acoUirà
dsmuseusdelaFotografiald^
là Ciènda i la Tècnica, promoguts p«r la Fundadóviia Casas,
ptopietàría-de la «Dt de l'antiga.
Àrmstrong. També està previst
la construcdó dd Museu dd Suio
més important d'Europa.

sempre hem estat assesorats amb
informes favorables tant del secretari com del cos tècnic i que a més
a més, havia passat per comissions
i pel plenari». El PSC va presentar
unes al·legacions a l'acord, que van
ser rebutjades per l'equip de govern. Davant d'aquesta decisió, segons Reguant, el grup socialista
hauria pogut presentar un recurs
contenciós administratiu, però va
deixar passar el termini. «Per tant
-va afegir Reguant- aquestes irregularitats són pures invencions».
Pel representant d'ACN l'acte de
divendres passat va ser un «pseudodebat i un acte preelectoral».
Reguant va concloure que el
tema de Can Mario estava tancat,
que hi havia constància de tot en
un document públic. A més, va
acusar el PSC de no conèixer altra
oposició que desacreditar el govern.

Breus municipal

> Celrà
L'Ajuntament de Celrà ha dona
el darrer pas per a la construcci
de noves naus industrials al polí
gon de la població. El ple ha apro
vat l'adjudicació d'un solar per ui
preu de 31 milions de pessetes
l'empresa Immobles Indsutrial
del Gironès, que haurà de fer navi
industrials de petita superfície e
un terreny de 2.850 metres qua
drats.

> Banyoles
L'eqiúp de govern de Banyoles h
aprovat el calendari de cobramer
de tributs per aquest any. Els im
postos de vehicles 1 béns immo
bles es cobraran entre 1*1 d'abri
el 31 de maig. L'IAE i les taxes d'e
combraries, cementiri, guals, cii
culació<l'embarcacions i pesque
res s'hauran de cobrar entrel'l d
setembre i el .31 d'octubre.

> Sant Feliu de Pallerols
L'Ajuntament de Sant Feliu de Pa
Herois ha aprovat provisionalmer
el projecte de pavimentació <i
camí entre aquest municipi i le
Planes d'Hostoles. El ple també h
aprovat el projecte de reforma d
l'escola pública.

> Calonge
El ple municipal va aprovar def
nitivament el projecte de condi
cionament dels accessos al paví
Uó poliesportiu de Calonge i a 1
sala polivalent de Sant Antoni.

> Llanars
L'equip de govern ha aprovat el
pressupostos d'aquest any qu
contemplen els llocs de treball r£
servats per a funcionaris i persc
nal laboral i eventual.

> Llagostera
La comissió de govern de l'Ajur
tament ha aprovat definitivamer
el projecte d'urbanització del Pi
Parcial del sector de desenvolupa
ment industrial II.

EL COL·LEGI D'ARQUITECTES ES MOSTRA CONCILIADOR

Suner qualifica de «discrel·>
el forat previst a l'església
gòtica de Sant Martí
DdeG
PALAFRUGELL

D El forat que la parròquia pretén obrir al mur de tramuntana de
l'església gòtica de Sant Martí de
Palafi-ugell per obrir un nou accés va despertar indiferència entre
els polítics locals, que se'n van voler mantenir al marge. L'obertura
que es vol practicar en una paret
del segle XVI, de sis metres d'alçada per dos d'amplada, va ser qualifícada com a discreta per im dels
autors del projecte i per l'alcalde
de la locahtat, Frederic Sufler.
Joan Llenas, portaveu del grup
socialista considera que aquesta
actuació és una iniciativa de l'església o del Bisbat, i «si Cultura
dóna la seva aprovació a l'obra no
hi tenim cap inconvenient». El regidor socialista es va voler mantenir al marge de la polèmica, tot
i que entén que el mur en què es
vol obrir el nou accés «no té massa valor». «De la mateixa manera
que agraïm a l'església que no intervingui en temes que no l'afec-
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ten, nosaltres no entrarem a valorar la seva decisió».
Des d'Iniciativa per Catalunya,
Lluís Medir va assegurar que desconeixia el projecte per obrir
aquest nou accés, tot i que va afirmar que «conceptualment» no era
«cap disbarat Obrir una portalada lateral al mur de tramuntana».
«Una altra cosa -afegia- és com se
solucioni arquitectònicament».
Medir va recordar que l'actual
aparcament a què dóna aquesta
paret, ha de desaparèixer i la plaça
s'ha d'urbanitzar per convertir-la
en ima zona de vianants i que s'uti;
litzi per a la càrrega i descàrrega
dels vehicles del mercat.
En aquest sentit, el polític ecosocialista creu que el projecte per
construir el nou accés a í'església
s'hauria d'harmonitzar amb el projecte que s'ha de fer per remodelar la plaça.
El Col·legi d'Arquitectes va mostrar ahir un punt de vista concihador en la polèmica generada per
aquest nou accés. Segons, Arcadi
Vinyes, secretari del Col·legi, «una

ti'K,

Església d e S a n t Martí. La parròquia pretén foradar el mur de tramuntana.

intervenció en el patrimoni històric amb materials moderns, no necessàriament ha de ser dolenta i
perjudicial per aquests edificis».
Vinyes, que desconeixia si el pro-

jecte havia estat visat al Col·leg
va assegurar que en el cas que <
generés un debat polèmic inter
tarien mediar entre les diferent
parts en conflicte.

