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COMARQUES

EL PUNT I Divendres, 14 de desembre del 2001

Inicien els tràmits per a la construcció
d'un aparcament de dues plantes a
l'espai on hi ha el Club Natació Figueres
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En aquest projecte s'hi afegiran dos aparcaments més a l'Estació i al recinte firal
JOSEP PUIGBERT / Figueres
• Figueres disposarà de 600 noves
places d'aparcamentamb l'éxecució
de tres projectes en els pròxims anys.
En el ple celebrat ahir es van iniciar
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La Mugueta està molt emboscada I plena de fangs de la d^uradora./ac.

Netejaran la Mugueta per
evitar les inundacions als
cultius de Castelló d'Empúries
R.C.7 Castelló d'Empúries
• L'acumulació de vegetació i fangs a la llera de
la Mugueta, a Castelló
d'Empúries, ha estat el motiu de constants inundacions dels cultius de la zona
cada hivern. Després de diversos anys reivindicant-ne
la neteja, ahir es va comunicar als pagesos que
les obres es faran finalment
l'estiu vinent, amb un pressupost de 36 milions de
pessetes. Es preveu millorar la rasant de la llera,
retirant part deia vegetació
i especialment els fangs
que s'han anat acumulant,
procedents de la depuradora. Aquests treballs començaran amb un desbrossament manual, imprescindible per marcar quins han

de ser els punts d'actuació
sense malmetre vegetació
d'alt interès ecològic, ja
que part del traçat passa
per la reserva integral dels
Aiguamolls de l'Empordà.
Precisament les obres no
es poden iniciar fins a l'estiu perquè és l'epoca en
què ja ha acabat la nidificació i, a més, el nivell
d'aigua és mínim. El regidor de Serveis, Josep Rodà, remarca que «fa molt
temps que es demana
aquesta obra» i es mostra
convençut que per evitar
que els fangs continuïn sent
un problema per la Mugueta, el millor és eliminar
la depuradora de Castelló
i que tots els residus es
tractin a la d'Empuriabrava.

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial
I Obres Públiques
Secretaria General

EDICTE
de 21 de novembre del 2001, pel quai es dóna publicitat a la resolució que
assenyala dies per a la redacció d'actes prèvies a l'ocupació de les finques
afectades d'expropiació per l'execució del projecte R-G-99160, del terme
municipal de la Cellera de Ter.
Atès que s'ha publicat la Teiació dels béns i els drets afectats per l'execució del
projecte R-G-99160, «Reforçament del ferm. Carretera C-63, PK 38,748 al
43,760. Tram: Anglès», del terme municipal de la Cellera de Ter, al DOGO núm.
3451, de 13.8.2001, i al diari Ei Punt, de 3.8.2001, d'acord amb el que estableix
l'article 56 del Reglament de 26 d'abril de 1957 de la Llei d'expropiació forçosa
de 16 de desembre de 1954, i declarada la urgència en l'ocupació per l'Acord del
Govern de la Generalitat de 6 de novembre de 2001, ei Departament de Política
Territorial i Obres Públiques ha resolt, d'acord amb el que preveu l'article 52,
conseqüència 2, de la Llei esmentada, assenyalar els dies 17 i 19 de desembre
del 2001 a la Cellera de Ter, per procedir a la redacció de les actes prèvies a
l'ocupació dels béns i els drets que s'expropien.
Aquest' assenyalament es notificarà individualment als interessats convocats,
que són els que consten a là relació exposada al tauler'd'anuncis de l'alcaldia
corresponent i en aquest Departament (av. Josep Tarradellas, 2-6, planta baixa,
08029 Barcelona).
Han d'assistir a l'acte els titulars dels béns i els drets afectats, personalment o
representats per una persona degudament autoritzada, aportant els documents
acreditatius de la seva titularitat i l'últim rebut de la contribució que correspon al
bé afectat, i poden fer-se acompanyar, pel seu compte, de perits o notari.
El lloc de reunió són les dependències de l'Ajuntament de la Cellera de Ter. Tot
seguit els assistents es traslladaran, si escau, als terrenys afectats per tal de
procedir a la redacció de les actes.
Barcelona, 21 de novembre del 2001
Xavier Berga i Vayreda
Cap del Servei d'Expropiacions

(01.324.065)

El nou aparcament <}ue es
farà a la zona esportiva
donarà servei a tots els
equipaments d'aquell-sector, principalment l'hospital. També és probable que
s'hi traslladin els autocars
que porten els visitants al
Museu Dalí. L'aparcament tindrà un màxim de
6.700 m^, distribuïts en
dues plantes. L'accés es
farà des del nou vial que
enllaçarà el carrer Joaquim Cusi i la pujada del
Castell,' i que passarà per
darrere el centre sociosanitari, que es construeix
actualment, i l'hospital. Al
costat de l'aparcament s'hi
construirà un altre, cos edificat d'una sola planta que
serveixi de pòrtic d'accés
a la zona esportiva i que
tingui uns locals de servei
de 575 m^ a la part posterior. Pel que fa a jes obres
d'urbanització de la zona,
està prevista la prellongació de 200 metres del nou
carrer de distribució del
trànsit a la zona, la construcció d'una rampa per
a vianants per accedir a

els tràmits per a la concessió de
la construcció i explotació d'un aparcament que es farà on hi ha les
instal·lacions del Club Natació que
seran enderrocades. Serà soterrat

1

i

'i
i i

r.

''í

t

Les lnstal:lacions del Club Natació seran enderrocades, i s'hl farà un aparcament de dues plantes
amb una capacitat de 200 a 600 vehicles. / j.p.

la zona esportiva des del
carrer Rector Arólas, la
construcció de talussos vegetals i la rehabilitació de
les zones verdes afectades,
en especial la pineda a tocar l'hospital i l'alzinar.
Els altres dos aparca-

LIMPIEZAS BLANES, SCCL

GERONA TEXTIL, SA

Reunits en assemblea general universal els socis, el dia 30 de setembre de 2001, es va acordar declarar
la dissolució de la cooperativa, la
qual cosa es fa pública en compliment del que disposa l'article 73.2
del text refós de la Llei de Cooperatives de Catalunya (D. Leg. 1/1992)
A Blanes, 15 de novembre de 2001
Juana Muñoz Ruiz, liquidador

Cambio de domicilio social
Por acuerdo de la Junta General
Extraordinaria de accionistas celebrada el día 3 de diciembre de
2001, el domicilio de la Sociedad
ha sido trasladado de Girona - c a lle Avall, 2 - a Salt (Girona), zona
Coma-Cros, Nord Sèquia Monar.
Salt, 3 de diciembre de 2001
El Consejo de Administración
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Un espai molt especial per ais
qui estimen el vi i el seu món
Al PONT MAJOR, a l'edifici de Destil·leries Gerunda
C/ Sant Joan Bosco, 59 - 17007 GIRONA
Tel.: 972 2072 18 - Fax: 972 21 24 41,

135216'347aQ3u

Punt, El, 2001-12-14, p. 12.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

i tindrà dues plantes, amb una capacitat de 200 a 600 places, i a la
superfície s'hi faran quatre pistes
de tennis. Els altres dos projectes
són a l'Estació i al recinte firal.

ments previstos estan si-,
tuats al costat de l'Estació
i al recinte firal. Per al primer ja s'ha. concedit llicència d'obres a Tadifi,
una empresa de l'associació Mifas, perquè construeixiun espai de 130 pla-

ces i accés des de la plaça
de l'Estació. Al recinte firal, la nova zona d'aparcament, de 200 places, es
farà al costat del multicinema i formarà part d'un
complex d'oci que s'hi
construirà.

La supressió de la brigada
J.P.

• La substitució de la brigada municipal d'obres
per un nou servei de manteniment de la via pública,
que farà una empresa privada per un període de
quatre anys, va ser el punt més polèmic del ple.
Els grups de l'oposició van posar en dubte que
el canvi augmenti l'eficàcia i es redueixin els costos
del servei, i van criticar que s'hagi deixat sense
feina en l'administració nou treballadors interins.
Pere Prats (ERC) va qualificar l'actitud del govern
de «barroera» i d'«engany» en considerar que es
va fitxar els treballadors amb la promesa que podien
aspirar a una plaça fixa. En aquest punt, també
s'hi va afegir CiU i el Grup Independent. «Se'ns
fa difícil pensar que la iniciativa hagi sortit del
PSC, i més tenint en compte la seva afiliació a
UGT», va dir Prats referint-se, a Armangué. Per
Antoni Calvó (Grup Independent), l'administració
pública, més enllà de la legalitat, ha de ser model
en tots els òrgans, i per Carles Fita (CiU), la
supressió de la brigada és un «error històric». Armangué va justificiar la creació del nou servei per
l'especialització i perquè requereix una maquinària
que l'Ajuntament no pot assumir. Va reconèixer
errors, com no haver notificat al personal de l'Ajuntament la desaparició de les nou places, però
va explicar que s'han fet gestions per recol·locar
els treballadors èn una empresa privada de la ciutat.

