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Banyoles ha d’actualitzar el Pla Especial de
l’estany aprovat pels Jocs Olímpics del 92
 Territori i Sostenibilitat demana un estudi d’impacte ambiental a l’Ajuntament per garantir la protecció d’una zona PEIN
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Vint-i-dos anys han passat des
dels Jocs Olímpics de Barcelona
que van tenir Banyoles com a subseu de rem i des que es va aprovar
el Pla Especial que regula la protecció, l’ordenació i la restauració
de l’entorn de l’estany. Ara, l’Ajuntament treballa en l’actualització d’aquest document i si el motiu de 1992 va ser la celebració d’un
esdeveniment esportiu de gran
envergadura, la raó de 2014 és el
conveni que cedeix determinades zones de l’estany al Club Natació Banyoles.
Els Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat a Girona
han demanat un estudi d’impacte ambiental a l’Ajuntament, que ja
l’ha encarregat a l’empresa de serveis ambientals Lavola i que, segons va informar l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, s’entregarà al gener de 2015.
El procés continuarà amb la
presentació de l’expedient a la
Comissió Territorial d’Urbanisme
i, quan n’emeti un dictamen favorable, es portarà a aprovació inicial
al ple municipal. Un termini d’exposició pública de 45 dies hauria
de culminar amb l’aprovació deﬁnitiva del Pla Especial de l’Estany.
Noguer va resumir així uns tràmits
que, per afectar una zona inclosa
al Pla Especial d’Interès Nacional
(PEIN), es van obrir informant
l’Oﬁcina d’Acció i Avaluació Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Després d’estudiar la documentació que l’Ajuntament de Banyoles li va entregar el 15 de setembre, el director territorial de

La Diputació
debat la gestió de
les subvencions
europees

ACORD AMB EL CLUB NATACIÓ

Una concessió fins
2064 criticada perquè
no s’ha consultat
 El conveni entre l’Ajuntament i el
Club Natació Banyoles (CNB) que
allarga fins a 2064 la concessió de
dues finques a l’entitat, ha empès
l’actualització del Pla Especial de
l’Estany. Aquest acord es va aprovar
definitivament a finals de juliol, poc
després que l’Administració Local de
la Generalitat n’emetés un informe
favorable. El conveni entre l’Ajuntament i el club ha estat durament criticat per tota l’oposició municipal i
per grups ecologistes com Limnos,
sobretot perquè no s’ha consultat
els propietaris del bé comunal que
és l’estany –els banyolins–. A més de
regularitzar l’ús de dues finques comunals per part del CNB, el conveni
també cedeix la pesquera número 5
i la franja de camí que hi accedeix,
així com li permet usar l’estany per a
determinades activitats aquàtiques.
Les contraprestacions aconseguides
pel Consistori (beques per a esportistes locals, rebaixes a l’entrada del
club o allargar el temps per pagar la
quota d’entrada) també s’han criticat, per insuficients. P.T.V. BANYOLES

Territori a Girona, Josep Cortadellas, ha signat una resolució en
la qual aﬁrma que «la documentació presentada és insuﬁcient per
valorar si es poden produir afectacions negatives al medi».
En la petició que Banyoles va
adreçar a aquest Departament,
per tal de saber si havia d’encar-

Salvador Coll, Narcís Masanas, Miquel Noguer, Salvador Ros i Àngel Dutras van signar el conveni ahir.

L’ús d’aigua de l’estany a Porqueres, Camós
i Cornellà es regularitza al cap de 39 anys
ELS CONVENIS

L’empresa d’aigües
subministra aquests pobles
des de 1975, fins ara sense
una base jurídica legal
DdG | BANYOLES

El subministrament d’aigua provinent de l’estany de Banyoles als
municipis veïns de Cornellà del
Terri, Porqueres i Camós s’ha reregar una avaluació ambiental,
s’especiﬁca que la revisió del Pla
Especial afecta 191,084 hectàrees
situades a l’entorn immediat de
l’estany de Banyoles. L’Ajuntament
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gularitzat gairebé quatre dècades
després d’estar en funcionament –39 anys, en concret. Ahir, els
alcaldes de Cornellà, Camós, Banyoles i Porqueres –Salvador Coll,
Narcís Masanas, Miquel Noguer i
Salvador Ros, respectivament– i el
representant de l’empresa Aigües de
Banyoles, Àngel Dutras, van signar
el conveni que regularitza el consum d’aigua de l’estany a aquestes
poblacions. L’Ajuntament de Banyoles va informar que aquesta
explica les actuacions que s’hi volen realitzar i les previsions per a
cada zona, entre les quals hi ha
l’ampliació de l’ediﬁci actual del
Club Natació o del destinat a ser-

pràctica s’està realitzant des de
1975, quan es va permetre que la
concessionària Aigües de Banyoles
pogués ampliar el subministrament d’aigua provinent de l’estany
a les seves poblacions veïnes, però
que ﬁns ara aquesta delegació no
disposava d’una base jurídica legal
per tal de poder-la aplicar. El Consistori va afegir que per aquest motiu els convenis s’han signat ara, després que els acords s’hagin aprovat
al ple municipal de Banyoles.
veis de la piscina descoberta i la incorporació d’un nou sector al Parc
de la Draga per al manteniment o
la possible ampliació de la zona
d’excavació arqueològica.
MARC MARTÍ
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Responsables de l’Àrea d’Acció
Territorial de la Diputació de Girona es va reunir dijous al matí
amb la província italiana de Sàsser
per tractar sobre la gestió de subvencions europees.
A la reunió es van tractar diversos temes d’interès per a les dues
institucions supramunicipals, com
ara l’intercanvi d’experiències i
coneixements a l’hora de sol·licitar i gestionar subvencions europees, i la possibilitat de cooperar
en futurs projectes europeus. També hi van participar la presidenta
de Sàsser, representants del CILMA, polítics i tècnics.

Mifas informa sobre els drets en pensions Agraïment als docents jubilats de Girona
 El Grup MIFAS i el Centro Laboral Médico Jurídico, amb la col·laboració de la
UNED Girona (a Salt), van celebrar ahir la Jornada «Conec els meus drets?»,
sobre incapacitat permanent i discapacitat, amb l’objectiu d’informar sobre
els drets del col·lectiu de persones amb discapacitat física en matèria de
pensions de la Seguretat Social. Els ponents eren professionals especialitzats
tant en dret com en medicina pericial, en pensions i en atenció social.

 Els Serveis Territorials d’Ensenyament han reconegut la feina feta a 235
docents gironins que aquest 2014 s’han jubilat. En un acte celebrat dijous a
la tarda a Sant Gregori, el director territorial d’Ensenyament, Albert Bayot, i el
director general de Centres Públics, Antoni Llobet, van agrair la tasca de 110
professors de Secundària i 125 mestres de Primària, entre els quals hi havia
diversos especialistes que han treballat en serveis educatius gironins.

