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URBANISME

Nou intent per legalitzar els
polèmics pisos Baker d’Amer
a El ple aprova les modificacions urbanístiques per adequar el projecte amb els vots del govern de
CiU i de Moisès Garcia, que consuma el trencament amb ERC a La formació republicana s’absté

ble”. El regidor no adscrit
va explicar que si no es feia
el canvi, les conseqüències
serien pitjors: “Si com a
poble hem de pagar més
per la solució que pel mateix greuge, ens ho hem de
fer mirar”. Narcís Junquera, primer tinent d’alcalde, va cloure el debat apellant a “anar al gra i aprovar
el que s’hagi d’aprovar” i
recordant a Targa: “Part
dels plànols originals del
projecte es van fer quan
vostè era alcalde.”

La frase
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

“L’objectiu és donar
sortida a la millor
solució possible per al
poble d’Amer”
Albert Plana
ALCALDE D’AMER

L’alcalde i regidors de CiU, a la dreta, i Moisès Garcia, a l’esquerra, ahir, votant la legalització dels pisos Baker ■ JORDI RIBOT / ICONNA

Jordi Gonzalo
AMER

L’Ajuntament d’Amer va
iniciar ahir l’enèsim intent per legalitzar els polèmics pisos Baker. Es va
aprovar la modificació
puntual de diverses unitats d’actuació de manera
inicial. Va rebre els vots
dels sis regidors del govern
local (CiU) i el de Moisès
Garcia, exregidor d’ERC i
des d’ahir regidor no adscrit a cap grup municipal.
Els quatre representants
d’ERC s’hi van abstenir.

“L’objectiu és donar sortida a la millor solució possible per al poble d’Amer”,
va explicar l’alcalde, Albert Plana.
Esquerra no va donar
suport a la proposta del govern local, però va admetre la necessitat de resoldre aquesta qüestió: “No
necessiten els nostres vots
per tirar això endavant;
tant de bo se’n surtin; serà
complicat”, va assegurar
Xavier Targa, portaveu
d’ERC, que va alertar, però: “Dubtem de la legalitat
d’aquesta modificació de

normes.” El republicà va
lamentar les “presses” en
la modificació aprovada
ahir i va denunciar no haver tingut “temps suficient per revisar a fons
l’expedient”. Finalment
Targa va recordar que
aquesta qüestió està als
jutjats: “Abans de fer
aquests moviments en
fals, hauríem d’esperar
què diuen els jutges.”
Garcia no va compartir
l’opinió del seu antic grup
polític i va defensar el vot
afirmatiu per “buscar el
mínim perjudici per al po-

Votació contra la secretària
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El ple d’ahir va debatre l’expedient a Concepción Aguilera, secretària i interventora.
Just ahir feia quinze dies que
se l’havia apartat de les funcions. “S’ha optat per obrir-li
un expedient de suspensió de
feina, per actuacions que entorpien el correcte procediment de l’Ajuntament”, va
explicar l’alcalde, Albert Plana. Ahir mateix, per exemple,
no es va poder aprovar l’acta
del darrer ple “perquè no es-

tà feta”, segons va relatar el
batlle. L’expedint va tenir els
vots de CiU i de Moisès Garcia. En canvi, ERC es va abstenir i va censurar els veïns
que fa quinze dies van increpar la secretària, una actitud
“més pròpia d’un poble de
l’oest”, segons Xavier Targa.
L’alcalde va anunciar que
l’expedient contra la secretària serà instruït per Joan Plana, del servei territorial de
Tarragona.

Garcia trenca amb ERC
El ple va començar amb la
formalització del trencament de Garcia amb el
grup d’ERC. “Ha estat una
decisió molt difícil i complicada: el meu grup i jo tenim diferències de criteri
amb els pisos Baker”, va
explicar Garcia, que va lamentar no haver sabut arribar amb el seu grup a “un
punt en comú”.
El des d’ahir regidor no
adscrit a cap grup municipal va explicar que ell es
deu a la gent i que, per
tant, continuarà al ple, i va
reafirmar que se sent
d’ERC. “Si he de demanar
disculpes a Esquerra, ho
prefereixo abans d’haver
de disculpar-me al poble
d’Amer”, va sentenciar.
Cap membre del seu antic
grup va voler fer cap comentari. Des de CiU, Junquera va qualificar de “valent” i “honrat” el gest de
Garcia. ■

ADMINISTRACIONS

Giraut diu que el Consorci d’Acció
Social no tindrà tractes de favor
Lurdes Artigas
GIRONA

La Diputació de Girona va
desestimar ahir, en sessió
extraordinària, les al·legacions d’Èxit Clúster –i les
9 entitats del tercer sector
que agrupa– i va aprovar
definitivament d’adherir-

se al Consorci d’Acció Social de Catalunya (CASC),
i que aquest passi a dependre de l’ens supramunicipal i no dels ajuntaments i
consells comarcals com
fins ara per tal d’evitar que
s’hagi de dissoldre en aplicació al gener de la nova
llei de les administracions

locals estatal. També va
aprovar fer-hi una aportació de 7.500 euros en
l’exercici del 2014.
El 19 de novembre la Diputació va aprovar per urgència quedar-se el CASC i
l’empresa pública Sumar,
que en depèn i que ofereix
a les comarques gironines

el 70% dels seus serveis,
destinats a gent gran, persones en situació de dependència, víctimes de
violència masclista, etcètera.
En el ple extraordinari
d’ahir, en què van ser presents entre el públic membres de les entitats de

l’Èxit Clúster –Tresc, Astrid 21, Els Joncs, Mifas,
Onyar-la Selva, El Brot,
Ecosol, Mas Xirgu i Drissa–, el president de la Diputació, Joan Giraut, va
assegurar que es tractava
de donar “cobertura legal”
al CASC però que “en cap
cas hi ha compromisos ni
tractes de favor”. En
aquest sentit, va explicar
que el consorci passarà a
“estar tutelat” per la Diputació però que la seva gestió “serà totalment autònoma”. Així, Giraut va de-

fensar la desestimació de
les al·legacions, ja que la
decisió de la Diputació no
“causa cap perjudici ni
greuge comparatiu amb la
resta d’associacions del
tercer sector”.
Les al·legacions es van
desestimar amb el vot de
CiU i ERC, mentre que el
PSC, com al novembre, es
va abstenir. La socialista
Pia Bosch va defensar que
era “un tema molt important” que calia “parlar
amb calma” i no aprovar
per la via d’urgència. ■

