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El GIM de Sant Joan de Mollet demana
que es gravin els plens per evitar «oblits»
J Sant

Joan de Mollet. El Grup d’Independents per
Mollet (GIM), a l’oposició, va demanar a l’equip
de govern que procedeixi a enregistrar els plens
i que la cinta quedi en custòdia del secretari,
per tal d’evitar «tants d’oblits», «tants errors» i
«tants malentesos», proposta que va ser rebutjada
per CiU. El GIM, que pretenia que quedés constància dels plens, es pregunta per què el que es
diu en aquest acte públic no pot ser gravat. El
grup denuncia aquest fet en el seu butlletí 4 Ratlles,
en el qual diu que aquesta proposta «no surt
reflectida en l’acta del ple». / M.B.

ERC de Sant Jaume de Llierca recorda
que la gasolinera de Politger és il·legal
J Sant Jaume de Llierca. ERC, a l’oposició a Sant Jaume
de Llierca, ha recordat al govern municipal de
CiU que la gasolinera del Pla de Politger fa quatre
anys que funciona sense tenir permís d’obres ni
els altres pertinents. Per això ERC va presentar
un prec irònic en què demanava celebrar una
festa per una situació de Guinness no permesa
per cap altre ajuntament català, segons diuen els
portaveus del grup. / J.C.

Campanya dels Maulets contra els
supermercats Dia a Olot
J Olot. Els Maulets d’Olot han iniciat una campanya
de protesta contra els supermercats de la cadena
Dia de la ciutat perquè, diuen, discriminen el
català. Els Maulets han enganxat cartells a la ciutat
amb el logotip comercial de Dia on afirmen que
aquesta marca discrimina el català. / J.C.

CiU d’Olot reclama més semàfors al
Pla de Dalt, a Pequín i al vial sud
J Olot. El

grup municipal de CiU, a l’oposició a
l’Ajuntament d’Olot, ha reclamat a l’equip de govern, del PSC-ERC, que instal·li més semàfors
al Pla de Dalt, a l’avinguda Santa Coloma i al
vial Sant Jordi. CiU manté que són zones on
hi ha molt de trànsit i, per tant, molt de soroll
per als veïns. / J.C.

Supressió de les barreres
arquitectòniques a Sant Gregori
J Sant Gregori. L’Ajuntament de Sant Gregori té previst suprimir les barreres arquitectòniques del municipi, ja que en l’últim ple es va aprovar la subscripció d’un conveni amb Mifas per a aquesta actuació. El conveni inclou la supressió de les barreres
de la via pública i dels edificis municipals. / M.B.
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Tercera sentència del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya que ordena
l’enderroc d’un edifici a Calonge
Afecta un doble bloc de 28 pisos construït durant l’època de Josep Roselló
ALBERT VILAR / Calonge

J L’Ajuntament de Calonge ha presentat un recurs al Tribunal Suprem
contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que
La sentència afecta els dos
edificis Llevantí de Mar,
construïts per l’empresa
Llevantí de Mar SL dins
una permuta amb l’Ajuntament, a canvi que no
construís a la finca de davant l’església de Sant Antoni. Per poder construir
els dos blocs, l’Ajuntament
va dividir en dos la finca,
que havia adquirit com a
aparcament, i va concentrar en una tota l’edificabilitat.
La sentència declara
nuls els tràmits i acorda
l’enderroc de l’edifici.
«L’administració injustificada i irracional segrega
una parcel·la i acumula indegudament en l’altra l’edificabilitat de totes dues,
en contra del que marca
el pla general», diu la sentència. Abans, Urbanisme
de la Generalitat ja va tombar l’estudi de detall per
la mateixa raó.
«Es va fer d’una manera
una mica estranya», va reconèixer ahir l’alcalde,
Jordi Soler, que va afirmar: «És un pal molt fort,
ja que pot bloquejar les
inversions de dos anys.»
Per això, a part del recurs,
han obert negociacions
per mirar de trobar «una
solució el menys costosa
per l’Ajuntament».
Josep Roselló, alcalde
durant la permuta i actualment regidor a l’oposició,
va reconèixer a El Punt

ordena enderrocar els 28 pisos de
dos edificis de Torre Valentina perquè no es van tramitar d’acord amb
el pla general. L’Ajuntament ha iniciat converses amb Urbanisme de

la Generalitat per buscar una sortida
pactada. Converses que ja tenen per
uns altres dos casos d’enderrocs de
dos immobles, fets en el mandat
de Josep Roselló.

Vista general dels dos edificis Llevantí de Mar que una sentència diu que s’han d’enderrocar. / A.V.

que «potser no es va fer
tot bé», però va exculpar-se dient que estava
condicionat pels tècnics.
«Tot es va tramitar, segons
els tècnics, de manera coherent», va dir Roselló.
Fonts de la promotora
dels edificis van recordar
que ells ja tenien permís
per fer 28 pisos davant l’església. «Però l’alcalde va
decidir que no; ens va oblidar», van recordar fonts
de l’empresa, que van recordar que en canviar de
finca van haver de pagar
una diferència econòmica
per la millora de la finca.

Els dos precedents
J Fa poc més de quatre anys, el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya ja va avalar l’enderroc
dels edificis que hi ha al xamfrà entre el passeig
del Mar de Sant Antoni de Calonge i l’avinguda
de la Unió. Tot i això, els demandants, els germans
Esther i Manel Salvador, resten pendents d’una
nova sentència per demanar la seva execució. El
que sí que ja s’ha demanat és l’execució de la
sentència del mateix organisme de l’octubre passat
que ordenava enderrocar quatre de les nou plantes
d’un edifici del mateix passeig marítim, conegut
popularment com «el queixal». En tots dos casos,
l’alcalde, Jordi Soler, va manifestar que eren processos generats per l’anterior alcalde, Josep Roselló, i que estan negociant amb els demandants
dels dos processos per mirar de trobar una sortida
satisfactòria per a totes les parts.

L’oposició de Palafrugell acusa Aliu de fer obres
il·legals, malgrat l’informe favorable municipal
ALBERT VILAR / Palafrugell

J L’oposició

e Rehabiliten el passatge del Tura d’Olot.
L’Ajuntament d’Olot ha començat els treballs de
rehabilitació del passatge del Tura. Es tracta d’un
pas per a vianants del costat del temple del Tura
que connecta el carrer de l’Aigua amb el Baix
del Tura i que és molt transitat. Mentre durin
els treballs, estarà tancat al pas de vianants. / J.C.

de Palafrugell, CiU i AMC, va denunciar en el ple d’ahir el
regidor de Turisme i Indústria, Joan Aliu (Entesa), de fer obres il·legals
en l’obertura d’un establiment de degustacions.
Una denúncia pública, tot
i l’informe favorable de
l’arquitecte municipal,
Jordi Font.
Aliu va demanar llicèn-
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cia d’obres menors i d’activitats. I les obres són «legítimes i legals, d’acord
amb l’informe de l’arquitecte», va afirmar l’alcalde,
Lluís Medir. Però l’oposició no ho veu així, ja que
considera que són unes
obres majors i es preveu
fer més activitats de les
demanades. «Aliu em va
dir el dia de la inauguració
que volia fer concerts i conferències», va recordar el

portaveu de CiU, Miquel
Serrano, que va recordar
que l’informe no s’ha fet
després d’una inspecció
ocular. I també va recordar
que tampoc lliga el color
blau llampant de la façana.
«Els tècnics municipals el
van desaconsellar», va dir.
Per l’oposició, l’afer Aliu
és un nou cas d’irregularitats de gent d’Entesa,
que va començar amb les
obres il·legals de l’assessor

urbanístic del grup, Josep
Ferrés, i va continuar amb
la contractació de Carme
Abellan a la Fundació Ernest Morató.
Per això, Serrano va demanar què en pensaven les
altres dues forces del govern, el PSC i ERC. Els
seus portaveus, Juli Fernández i Carles Ruiz, van
manifestar la intenció de
continuar al govern, encara que «vigilants».

