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El TSJC desestima un contenciós
d’Endesa contra l’Ajuntament de Bescanó
J Bescanó. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat un recurs contenciós
administratiu de l’empresa Endesa Energía contra
l’Ajuntament de Bescanó, en relació amb la taxa
per ocupació de sòl, subsòl i vol. Endesa Energía,
filial d’Endesa, va presentar el recurs en considerar
que no es la propietària de la xarxa subministradora
de l’energia elèctrica a les empreses grans. En
aquest sentit, va fer una distinció entre empreses
distribuïdores i comercialitzadores, considerant
que pertany al primer grup, per la qual cosa afirma
que no ha de pagar la taxa que estableix l’ordenança
de l’Ajuntament. L’ordenança, però, indica que
són objectes passius les empreses explotadores
de tots els serveis que disposin o utilitzin xarxes
o instal·lacions que transcorrin pel domini públic
local o que hi estiguin instal·lades amb independència de la titularitat de les xarxes o de les instal·lacions. La sentència del TSJC s’afegeix a la
del jutjat contenciós administratiu de Girona en
relació amb el mateix cas de l’Ajuntament de
Salt, al setembre passat, i a una altra del TSJC
en relació amb el municipi de Puig-reig (Berguedà)
del setembre del 2001. / M.B.

La Coordinadora Antilínia de les Gavarres,
contra les enquestes manipulades
J Llagostera. El

portaveu de la Coordinadora Antilínia de les Gavarres, Josep Maria Ricart, afirma
en un comunicat que s’ofereix al grup polític d’ICV
per presentar conjuntament la demanda judicial
pel cas de les enquestes manipulades, entre les
quals una de la línia d’alta tensió. Segons Ricart,
l’entitat representa seixanta-cinc famílies afectades
per la línia de les Gavarres, les quals se senten
«perjudicades» directament per l’«ocultació expressa» de les dades de l’enquesta de la Generalitat
referida a la línia. Per aquest motiu, Ricart assegura
que es posa a disposició del portaveu d’ICV, Joan
Boada, per afegir-se a la seva demanda judicial. / M.B.

Llagostera suprimeix la recollida
d’escombraries porta a porta
J Llagostera. L’Ajuntament de Llagostera ha incorporat un nou sistema de recollida d’escombraries
que suprimeix el de porta a porta que s’estava
fent en alguns sectors concrets del nucli urbà de
la població per l’habitual d’introduir les bosses
als contenidors. El consistori recomana introduir
les bosses a partir de les 8 el vespre, ja que la
recollida es fa a les 6 de la matinada. D’altra
banda, l’Ajuntament ha anunciat una campanya
de sensibilització per a la recollida selectiva de
matèria orgànica. / M.B.
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L’Ajuntament de Salt sancionarà els bars
que deixin que les colles s’agrupin a les
voreres i impedeixin el pas als vianants
L’ordenança de la convivència ha estat modificada amb nous capítols contra el soroll
MONTSE BARRERA / Salt

J L’esborrany d’ordenança de convivència ciutadana i via pública que
pretén implantar l’Ajuntament de
Salt ha estat modificat amb la inL’equip de govern, després
d’haver analitzat l’ordenança elaborada per l’àrea
encapçalada pel regidor
Josep Musellas, va acordar
introduir nous capítols
contra el soroll en considerar que la qualitat de
vida és una de les principals prioritats del ciutadà. D’aquesta manera, les
colles que s’agrupin al voltant d’un local nocturn, impedeixin el pas dels vianants i provoquin sorolls
seran sancionats, igual que
els propietaris dels establiments que ho permetin.
En aquest cas, es preveu
una multa de 150 euros
al titular del local. Un altre
apartat que també ha estat
introduït de nou i que és
motiu d’infracció és el fet
de portar armes d’aire
comprimit sense la corresponent targeta d’armes.
L’objectiu d’aquesta ordenança, que entre altres
sancions multa amb 60 euros qui no separi la brossa
per fer recollida selectiva
i els que escupin al carrer
—veure El Punt del 5 de

corporació de capítols nous, com
ara la sanció amb 150 euros als bars
que deixin que les colles s’agrupin
a les voreres i impedeixin el pas
als vianants, o multar els provoca-

dors de sorolls a la sortida d’aquests
locals i els propietaris de vehicles
als quals se’ls dispari l’alarma i causin així molèsties als veïns. El PSC
aprova inicialment la normativa.

Un recull d’altres
normatives

LES FRASES

M.B.

J L’ordenança de la con-
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«La nova normativa
pretén que pagui qui
no compleixi i qui
faci malbé el
mobiliari, i que les
malifetes d’altres no
repercuteixin en el
ciutadà cívic»

«Recull coses
importants però
primer cal fer
medicina preventiva,
fer pedagogia i
recordar a la gent que
han de tenir un
comportament cívic»

febrer—, és millorar la
qualitat de vida del ciutadà, procurar que es comporti cívicament i fer que
«pagui qui faci malbé»
qualsevol equipament, segons Musellas. En aquest
sentit, les demandes veïnals, en part a través del

policia de barri, han contribuït en la redacció.
El portaveu del PSC, Ricard Lloret, aprova la normativa, encara que amb algunes reticències, ja que
considera que primer cal
una campanya de prevenció.

vivència recull capítols
d’altres normatives municipals, i n’inclou de noves
adaptades una mica a la
problemàtica de Salt i a
les peticions d’alguns veïns
que han mostrat les seves
queixes, ja sigui a través
del policia de barri o directament al regidor responsable de l’àrea de Seguretat Ciutadana i Via
Pública, Josep Musellas.
El nou text, que probablement es presentarà en
el pròxim ple perquè s’aprovi —el PSC va indicar
que «almenys s’abstindria»—, permet que la policia local pugui actuar de
manera preventiva. «Abans que un grup alarmi
els veïns, la policia ja podrà
actuar», va indicar el cap
de la policia, Antoni Marco, que va afegir que la
normativa «afavoreix els
veïns».

Jornades a Salt per definir Els botiguers de Cassà donen
un model de gestió del Ter targetes als clients per aparcar
des de Vilanna fins a Celrà
gratis a les zones blaves
MONTSE BARRERA / Salt

J El Museu de l’Aigua de

e El nou ajuntament de Fornells agafa forma.
Les obres de la Torre del Governador de Fornells
de la Selva, seu del nou ajuntament, avancen al
ritme previst i es preveu que s’inauguri a començament de l’estiu. El nou edifici inclou, a més
d’oficines, un magatzem i la seu del jutjat de
guàrdia. / MONTSE BARRERA.

EL PUNT X Diumenge, 16 de març del 2003

Salt i la Societat d’Estudis
i Recerca del mateix municipi han organitzat per
als pròxim dies 22 i 23 unes
jornades sobre la gestió del
Ter, amb la intenció de
definir un model per a les
deveses i tot l’àmbit fluvial
des de Vilanna fins a Celrà.
Els organitzadors, que
consideren que la gestió
del Ter sobrepassa les
competències municipals,
consideren que cal un model que apliqui un manual
que inclogui tot el recorregut del riu.
Les conferències previstes pel dissabte tractaran
sobre el dinamisme del Ter
i el desenvolupament humà, les deveses, la vege-
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tació i la flora. Hi participaran la geògrafa Anna
Ribas, l’ecòleg Marc Ordeix, el botànic Josep Girbal i el zoòleg Jordi Ruiz.
També es parlarà de la
conservació dels espais naturals, a càrrec de Puri Canals, biòloga, Marià Martí,
secretari general de Fredenatur i Josep Espigulé,
director del Parc Natural
dels Aiguamolls de l’Empordà.
La custòdia del territori,
amb Jordi Sargatal, de la
Fundació T&P, Manuel Isnard, del Consorci de Defensa de la Conca del Besós i Manuel Rueda, exconservador de l’ecomuseu La Gabella d’Arbúcies, serà el tema del diumenge.

MONTSE BARRERA
Cassà de la Selva

J La

Unió de Botiguers
de Cassà de la Selva, en
un intent de potenciar el
comerç en general al municipi, ha iniciat una campanya que permet aparcar
gratuïtament durant vint
minuts a les zones blaves
del nucli urbà.
Aquesta campanya, que
inicialment s’havia de posar en marxa durant les
passades festes de Nadal,
consisteix que els clients
de botigues associades a
la Unió de Botiguers rebran unes targetes que introduint-les a les màquines expenedores de les zones blaves els proporcionaran un tiquet vàlid per
aparcar gratuïtament el

cotxe durant vint minuts.
El motiu del retard en
l’inici de la campanya es
deu, segons va explicar
Joan Martín, vicepresident de la Unió de Botiguers, al procés de codificació de les targetes
per adaptar-les a les màquines. De moment, la
Unió de Botiguers pretén
fer una prova pilot amb
un total de trenta mil targetes, si bé no descarta
introduir-ne més més endavant. Aquesta campanya de la Unió de Botiguers que porta per lema
Cassà, la teva botiga, té la
col·laboració de la Cambra de Comerç, l’Ajuntament i l’empresa que gestiona les zones blaves, Giropark.

