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Quatre membres del
govern de Palafrugell han
incomplert 29 cops el
reglament durant les juntes
gell, Lluís Medir (EntesaICV); el primer tinent
d’alcalde, Juli Fernández
(PSC); el tinent d’alcalde
d’Urbanisme, Josep Esteba (Entesa-ICV), i el tinent d’alcalde de Cultura,
Xavier Rocas (PSC), no
han abandonat en 29 ocasions la sala de la junta de
govern quan no podien votar. Això comporta, segons informe del secretari
municipal, Jordi Turon, un
incompliment de l’article
57 del reglament orgànic
municipal (ROM).
Els incompliments dels
regidors del govern van ser
denunciats en el ple de dimecres pel portaveu de
CiU, Miquel Serrano, i
més quan ell va ser obligat
a abandonar el ple municipal pel tema de la subrogació dels treballadors del
geriàtric en base a un informe tècnic demanat per
l’alcalde. «És el ROM de
Juan Palomo, yo me lo
guiso, yo me lo como», va

afirmar Serrano en vista de
l’ús partidista que fa l’alcalde del reglament, segons siguin membres del
govern o de l’oposició.
Serrano reconeix, com
diu l’informe municipal,
que el fet de no abandonar
la sala de juntes comporta
«una simple irregularitat»,
que impedeix que es pugui
invalidar l’acord. Però
Serrano va demanar a l’alcalde «més coherència»,
encara que Medir només
hagués fet un incompliment d’aquest punt del reglament, com també va fer
Rocas. Per contra, Esteba
en té 17, majoritàriament
sobre temes urbanístics, i
Fernández, 10.
L’alcalde
palafrugellenc va deixar clar a Serrano que no pensa modificar el reglament municipal, com va plantejar-li.
Però va assegurar-li, «per
a la seva tranquil·litat»,
que els regidors afectats en
alguns dels punts sortiran
de la sala de juntes quan es
tracti el tema.
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Anunci
Adigsa, empresa pública de la Generalitat de
Catalunya, fa pública la convocatòria de concurs
per a la licitació de les obres d’aïllament de
façanes i canvi de fusteries de l’antiga caserna de
la Guàrdia Civil al grup Planoles de Planoles,
Girona; codi 6B303.

Als terrenys, de tres hectàrees, també hi haurà usos hotelers i administratius
ORIOL MAS / Girona

La comissió d’Urbanisme de Girona va començar ahir els tràmits per
reconvertir els terrenys del CIM La
Selva del costat de l’aeroport, que
●

Els terrenys, propietat de
la Generalitat, ara tenen un
ús d’activitats logístiques.
Per aquest motiu, els ajuntaments de Vilobí i Riudellots –que tenen cadascun
una part de les tres hectàrees de terreny– van acordar amb l’empresa pública
Cimalsa –que és qui gestiona l’espai– requalificar
el sector perquè ara tingui
uns usos administratius,
comercials i hotelers, fet al
qual ahir la comissió d’Urbanisme va donar el vistiplau. A més, la comissió
va començar els tràmits
per tirar endavant el pla
parcial per repartir aquests
usos, i també per fer les infraestructures
complementàries com ara la vialitat, els accessos, el clavegueram i una depuradora.
Segons el director general
d’Urbanisme, Joan Llort,
«s’han atès les peticions
d’Aena perquè no s’hi incloguin usos residencials
o educatius, per la petjada
acústica de l’aeroport», i
ara serà Cimalsa qui decidirà com explotar aquests
terrenys. Aquest canvi donarà una nova dimensió
econòmica i de serveis a
l’entorn de l’aeroport, un
aspecte que la Generalitat
havia reclamat i buscava
potenciar.
Fins ara, la zona era un
aparcament que gestionava el col·lectiu de minusvàlids Mifas, i havia ajudat a pal·liar el dèficit de
places de pàrquing.
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Barcelona, 28 de juliol de 2006
El conseller delegat
L’impor t d’aquest anunci anirà a càrrec de
l’adjudicatari.

Urbanisme comença els tràmits per
reconvertir en zona comercial el
pàrquing del CIM de l’aeroport
ara són un aparcament de tres hectàrees que gestiona Mifas, en una zona
d’usos comercials, administratius i
hotelers, vinculats a l’activitat que
genera l’aeroport gironí. D’altra

banda, Urbanisme també va aprovar
ahir el pla general de Campllong, i
definitivament els de Tossa de Mar i
Viladamat. A més, va suspendre una
urbanització de 300 cases a l’Escala.

Una imatge d’arxiu de l’aparcament de l’aeroport que gestiona Mifas, ple de cotxes. / O.M.

Sí al pla general de Campllong
La comissió també va aprovar ahir el
POUM (pla d’ordenació urbanística
municipal) de Campllong, que preveu
arribar als prop de 1.000 habitants –ara
no arriba als 400– d’aquí a entre 14 i 16
anys. El director general d’Urbanisme,
Joan Llort, va valorar molt positivament que aquest creixement es faci cap
a llevant del nucli urbà actual, i que
l’ampliació de la zona industrial també
sigui cap a l’est del polígon actual. La
comissió, però, va instar l’Ajuntament
a fer algunes petites modificacions
abans d’aprovar-lo definitivament, i
que fan referència sobretot a l’habitatge de protecció oficial, ja que es vol
comprovar que s’arribi al 20% a què
●

obliga la llei. D’altra banda, ahir es van
aprovar definitivament els plans generals de Tossa de Mar i Viladamat. El
primer ja havia estat aprovat provisionalment, i amb el tràmit d’ahir ja entra
en vigor a tots els efectes. Pel que fa al
de Viladamat, havia estat suspès per la
zona industrial, i ara que el consistori
ja n’ha reduït l’extensió, conjuntament
amb altres modificacions, ja s’ha aprovat. Finalment, ahir es va suspendre la
urbanització de prop de 300 cases als
Masos de l’Escala, ja que si bé Urbanisme ho veu bé i no en vol reduir l’edificabilitat, demanarà a l’Ajuntament
que completi la resolució viària i protegeixi una pineda del sector.

Declaren extingit un aprofitament
d’aigües, a Sant Joan les Fonts

Els Plecs de bases i la resta de documentació de
la licitació estaran a disposició de les persones
interessades, a la seu d’Adigsa a Barcelona, c. de
la Diputació, 92, cinquena planta, Secció de
Contractació; a Lleida, plaça d’Espanya, 3,
entresòl; a Tarragona, c. Gasòmetre, 22, i a
Girona, c. de la Rutlla, 112-114.
La presentació de les propostes es farà al registre
d’Adigsa, abans de les 13 hores del dia 1 de
setembre de 2006, i l’acte d’obertura tindrà lloc a
les 11:00 hores del dia 5 de setembre de 2006, a
la seu d’Adigsa a Barcelona.
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● L’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) ha declarat
extingida una concessió
d’aigües superficials al riu
Fluvià, al terme municipal
de Sant Joan les Fonts,
L’ACA va obrir expedient
de caducitat de la concessió perquè estava en desús
des de feia més de deu
anys i la legislació vigent
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considera extingit el dret
després de tres anys seguits de no fer-se servir.
A l’abril passat, l’Associació per a l’Estudi i Millora dels Salmònids-Rius
amb Vida va presentar-hi
al·legacions en què sol·licitava l’extinció i al juny
l’ACA va ratificar-les en
el tràmit d’audiència. Ara,
si ningú no presenta cap
recurs, s’hauran d’ender-

rocar les instal·lacions
existents. Si no ho fa la
propietat, ho haurà de fer
subsidiàriament la Generalitat.
La no-utilització de la
concessió va ser detectada
per l’empresa Inypsa, el
1987, que duia a terme un
inventari dels aprofitaments hidràulics. Ja aleshores, segons l’Aems, els
aprofitaments eren inexis-

tents i no s’havien transferit a cap més titular.
Actualment, l’Associació per a la Millora i Estudi
dels Salmònids-Rius amb
Vida està treballant en una
vintena d’expedients de
caducitat més. Afecten
concessions dels rius Fluvià i Ter, a les comarques
gironines, i altres de les
conques barcelonines, sobretot del Llobregat.

