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Nadal «renya» Acesa perquè
Urbanisme dóna el vistiplau a
l’ampliació d’Hipercor, i només encara no han començat les obres
d’ampliació de l’autopista
falta l’aprovació del conseller
També va aprovar el pla especial del patrimoni de Blanes
ORIOL MAS / Girona

● La comissió d’Urbanisme de Girona va
donar ahir el seu informe favorable a
l’operació urbanística per ampliar l’Hipercor, i ara només falta que el conseller

El director general d’Urbanisme, Joan Llort, va
valorar positivament tota
l’operació d’Hipercor, que
afecta tres àmbits diferents
al voltant del centre comercial. Llort va destacar
que això permet guanyar
60 habitatges de protecció
oficial en un dels àmbits, i
una nova zona verda entorn del xalet Soler, que
quedarà com a equipament
públic i acaba de ser catalogat per les seves característiques arquitectòniques.
Tot plegat implica l’ampliació d’Hipercor a la plaça Salvador Dalí, i només
resta pendent ara de la firma del conseller de PTOP
(Política Territorial i
Obres Públiques), Joaquim Nadal.
Per altra banda, la co-

Joaquim Nadal en faci efectiva l’aprovació definitiva. La comissió també va aprovar el pla especial del patrimoni de Blanes
i la reconversió d’una part del CIM la Selva en serveis per a l’aeroport.

missió també va aprovar el
pla especial del patrimoni
ambiental, paisatgístic i
historicoartístic, en què es
cataloguen els edificis
–uns 120– i els espais que
es consideren d’importància a la ciutat per protegirlos amb vista al futur. Segons Llort, el pla és «d’una
qualitat excepcional, perquè analitza, posa en valor
i estableix directrius per a
la seva conservació».
Aquest document, que no
és preceptiu per a cap altre
tràmit, deixarà a punt per a
més endavant una possible
revisió del POUM (pla
d’ordenació urbanística
municipal), quan ho consideri convenient l’Ajuntament.
Pel que fa al CIM la Selva, la comissió també va

aprovar provisionalment
–a falta de la definitiva per
part del conseller– la modificació del pla parcial en
què es destina l’illa del
CIM que ara és l’aparcament de Mifas a serveis
complementaris de l’aeroport, com ara oficines, un
hotel, petit comerç i un
aparcament. A més, es farà
una rotonda nova per millorar la mobilitat viària.
Finalment, la comissió
d’ahir va ser la primera
amb la presència del nou
director dels serveis territorials de PTOP, Ramon
Ceide. A més, des d’ahir
tots els caps dels serveis
territorials del departament –Ports, Aeroports i
Transports i Carreteres, a
part d’Urbanisme– assistiran a totes les comissions.

ORIOL MAS / Girona

El conseller de Política
Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, va
donar ahir un toc d’atenció
a Acesa per no haver començat encara les obres
d’ampliació de l’AP-7, i
va assegurar que «fa una
mica d’angúnia» que un
any després de firmar el
conveni encara no hagin
vist «cap màquina». Nadal
va repassar els terminis
dels diferents projectes
viaris previstos a les comarques gironines, i va explicar que a finals del 2007
es licitarà el desdoblament
entre Castell-Platja d’Aro
i Palamós, per uns 50 milions d’euros. Això, juntament amb els treballs que
ja han començat per desdoblar la carretera entre
Maçanet i Llagostera, permetrà que el 2010 tota la
via entre Mont-ras i Maçanet sigui una autovia. Pel
que fa a les obres de Montras, Nadal va afirmar que
és «probable» que a principis d’estiu ja es pugui
circular pel túnel, si bé
●

com ara la memòria
ambiental

왘 La

comissió va
suspendre el POUM
de Vilamaniscle, un
nucli de 182 habitants
a l’Alt Empordà, que
preveu un creixement
amb 100 habitatges
nous. Llort va valorar
positivament el pla, ja
que permetrà que
l’ajuntament
adquireixi el castell,
però el va suspendre
en no complir el
nombre d’habitatges
de protecció oficial
necessaris i també per
la falta d’informes,

Pla de Campllong
왘 La

comissió va aprovar
definitivament el pla
general de
Campllong, després
de complir tots els
requisits d’Urbanisme

No al golf Costa Marcona
왘 Es

va suspendre la
sol·licitud d’ampliació
del camp de golf
Costa Marcona de
Lloret, al qual havia
caducat la llicència
d’obres, ja que entra

en zones protegides
pel pla director del
sistema costaner
Pinya de Rosa de Blanes
왘 Es

va complir
favorablement un nou
tràmit en la protecció
del paratge de Pinya
de Rosa: l’adaptació
dels límits al POUM

Parc eòlic de Capmany
왘 Es

va aprovar la
instal·lació del parc
eòlic Serra de l’Hoste
de Capmany, que
inclou tres molins de
vent separats en
diverses zones
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1.595 milions aquest any
L’empresa pública GISA
(Gestió d’Infraestructures
SA) es gastarà 1.595 milions aquest 2007 a les comarques gironines, segons
va revelar Nadal. Carreteres s’emporta el gruix
d’aquests diners (1.200
milions), seguit de Justícia
i Educació.

LES DATES
2007
왘 Licitació

de les
obres de millora de
la C-31 de Verges a
Torroella de Fluvià.
Finals del 2007 o
gener del 2008
왘 A finals d’any,
licitació del
desdoblament entre
Castell-Platja d’Aro
i Palamós
왘 Abans de l’estiu,
posada en servei
del tram a Castelló
d’Empúries del
desdoblament entre
Roses i Figueres
2008
왘 Obres

de millora de
les carreteres entre
Torroella de
Montgrí i Parlavà i
Verges
왘 Licitació del
desdoblament entre
Serinyà i Banyoles
2010
왘 Finalització

del
desdoblament de la
C-31 entre
Mont-ras i Maçanet
PUBLICITAT

ALTRES ACORDS
Pla de Vilamaniscle

l’obra no estarà acabada.
La millora de la C-31
entre Verges i Torrella de
Fluvià també es licitarà a
finals d’aquest any, però la
variant de Verges es deixarà per a més endavant. A
més, ja s’ha encarregat la
millora de la carretera
d’accés al sud de la Costa
Brava, la B-682 i GI-682
de Palafolls a Blanes i Lloret, que enllaçarà amb
l’autopista de la costa i el
desdoblament de l’N-II a
Blanes pel Vilar. Finalment, Nadal va destacar
l’inici, per un valor de 8,7
milions, d’obres com ara
diverses rotondes i la millora de la C-38 al Ripollès.

ACCESS INTRODUCCIÓ (60 H)
QUALITAT TOTAL (60 H)
GESTIÓ DE RRHH (90 H)
DESENVOLUPAMENT D’HABILITATS DIRECTIVES (90 H)
GESTIÓ MEDIAMBIENTAL (60 H)
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (50 H)
EXCEL (60 H)
C/ Marquès de Caldes de Montbui, 123, bxs. - 17003 Girona
Tel.: 972 22 18 80 - Fax: 972 22 34 42
www.centreacademicsarrats.com - info@centreacademicsarrats.com

Punt, El, 2007-02-09, p. 7.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

111001/824618£

