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La Selva

EQUIPAMENTS

Riudellots i Vilobí volen modificar els plans
generals per ubicar hotels prop de l’aeroport
El conveni de l’Ajuntament amb l’aparcament de Cimalsa només es podria prorrogar fins a finals de l’any vinent
vol canviar la urbanització interna d’aquesta illa, o s’hi vol
instal·lar una empresa, aleshores l’aparcament haurà de plegar», ha assegurat el batlle.
Al sector ja és segur que s’instal·la una benzinera, però la Generalitat treu la concessió a concurs no a la venda. Segons l’alcalde de Vilobí d’Onyar «es farà
una concessió temporal d’ics
anys. Depèn de la rapidesa amb
què vagin les gestions, haurem de
tancar l’aparcament actual o no,
després de la pròrroga que venç
al setembre de 2006».

Josep M. Bartomeu, Vilobí/Riudellots

Els ajuntaments de Vilobí d’Onyar i Riudellots de la Selva estudien una modificació dels
plans generals d’ambdós termes municipals perquè en el
sector del CIM la Selva –prop de
l’aeropor t–, s’hi puguin instal·lar equipaments hotelers i
ser veis. Segons l’alcalde de Vilobí d’Onyar, Joan Busquets, «el
canvi d’usos respon als serveis
que hi ha d’haver al costat d’un
aeroport important i nosaltres hi
estem totalment d’acord».
El representant municipal ha
explicat que hi ha possibilitats
de poder prorrogar el conveni
de cessió de l’aparcament de Cimalsa « fins a finals de l’any
2006, però no gaire temps més».
Segons ell, «aquest sector anava destinat a naus logístiques i
ara passarà a ser sector d’equipaments, per a usos hotelers i
una estació de servei, al marge
d’altres equipaments que puguin
venir». Ara estem fent la modifiació puntual del Pla General
tant els ajuntaments de Vilobí
com de Riudellots i, un cop la tinguem aprovada, si hi ha un sol
hoteler que vulgui instal·lar-s’hi,
l’aparcament ha de tancar».
Joan Busquets ha informat

Aparcaments d’Aena
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CANVI D’USOS. Al costat de l’aparcament hi haurà una zona d’equipaments i també d’usos hotelers.

que el sector del CIM es va
treure del costat de la carretera
i es va adaptar com a zona de
ser veis. El conveni contempla

que l’aparcament que ara gestiona Mifas, amb capacitat de
800 vehicles hi pot restar fins al
setembre de 2006, que segura-

ment es podrà allargar fins al 31
de desembre del mateix any,
«però la Generalitat adver teix
que si es necessita l’espai perquè

Joan Busquets ha posat de
relleu que el problema no pot
ser greu ja que «Aena ja fa més
aparcaments a l’edifici que està
construint davant de la vella terminal».
A la carretera de l’aeroport
de Girona hi ha instal·lades algunes empreses des de fa molts
d’anys, entre les quals, un club
nocturn, un geriàtric, un bar, un
aparcament privat i un hotel.
Amb el canvi d’usos que es pretén, els accesos a la terminal de
Vilobí d’Onyar «experimentaran
una gran millora», segons ha assenyalat l’alcalde.

ARBÚCIES

La zona blava del
carrer Camprodon
es posa en marxa avui
Fins al 9 de gener no es multarà els infractors

DdeG

CARRER. Fins ara hi havia un sistema de rellotge horari.
Germán Sierra, Arbúcies.

La zona blava del carrer Francesc Camprodon i la placeta de
Can Reus d’Arbúcies es posa
en marxa avui. El sistema funcionarà de dilluns a divendres
de nou del matí a dos quarts de
dues del migdia i de cinc de la
tarda a vuit del vespre, i els dissabtes al matí. Per utilitzar la
zona blava de pagament cal introduir 20 cèntims, que cobriran mitja hora d’estacionament, a una de les màquines
dispensadores i deixar el tiquet corresponent a l’interior
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del vehicle. La zona blava de
pagament, que substitueix el
sistema de rellotge horari, vol
potenciar els estacionaments
ràpids i reduir els indefinits en
un tram amb una circulació
molt elevada.
Per garantir el funcionament correcte de la zona hi
haurà un ser vei de vigilància.
Fins al 9 de gener no es multarà ningú però s’advertirà els
que incompleixin la normativa.
Tanmateix, els comerciants regalaran tiquets d’aparcament
gratuïts durant 30 minuts.

