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Expropiaran un pati de la
plaça dels Bous, a Hostalric
a L’Ajuntament vol recuperar com a espai públic una àrea privada i l’antiga
imatge del sector a Ha adjudicat els treballs d’urbanització per 205.221 euros
L’empresa GiroPark, del grup Mifas, durà la zona blava sis
anys més. A la foto, un parquímetre a la plaça del Firal ■ Q.P.

Jordi Ferrer
HOSTALRIC

GiroPark durà la
zona blava de Santa
Coloma sis anys més
J. Ferrer
SANTA COLOMA DE FARNERS

Una imatge recent de la plaça dels Bous d’Hostalric, al centre del poble. El pati expropiat (al
fons) és d’una casa deshabitada del carrer Major, a l’altra banda d’un bar ■ QUIM PUIG

un cas molt semblant al
dels terrats de la muralla”.
“Volem retornar l’espai al
poble i recuperar l’antiga
imatge de la plaça”, afirma.
Treballs adjudicats
Els treballs d’urbanització
de la plaça es van adjudicar

dimecres per unanimitat a
l’empresa Excavacions,
Transports i Obra Pública
Tarrés SL per un import de
205.221 euros (amb IVA).
Al març, els grups ja havien
aprovat el projecte de la
plaça dels Bous, redactat
per l’arquitecte Josep Ma-

nel Mosquera. Segons una
primera estimació, el que
té un preu més elevat són
les soleres i paviments
(més de 150.000 euros).
Paral·lelament, es farà un
aparcament públic a Can
Llensa i s’actuarà al fossat
del castell. ■
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L’Ajuntament d’Hostalric
expropiarà el pati d’una
casa de la urbanització de
la cèntrica plaça dels
Bous. Així ho van decidir
els grups polítics en el ple
de dimecres. El projecte
d’expropiació, valorat en
11.370 euros, es considera d’interès públic i forma
part de la renovació de la
plaça, que començarà
abans de l’estiu.
La superfície que s’expropiarà és de 61 m² i correspon al pati de la casa del
carrer Major, número 2.
Segons informa l’Ajuntament, l’espai, d’ús privat,
és considerat sistema d’espais lliures, “places i jardins urbans”, en el pla general. Pel batlle, Josep Antoni Frias (CiU), “aquest és

L’empresa GiroPark, del
grup Mifas, gestionarà la
zona blava de Santa Coloma de Farners sis anys
més (amb la possibilitat de
prorrogar-los dos més).
L’empresa és l’única que
s’ha presentat al concurs
de l’Ajuntament (per un
import de 672.000 euros
sense IVA), que estava reservat als centres especials d’ocupació.

Mifas i l’Ajuntament començaran ben aviat els
tràmits per posar al dia la
zona blava, que tindrà a
partir d’ara 272 places. El
regidor d’Urbanisme, Ricard Pujol (ERC), calcula
que la zona nova de creació –26 llocs a la plaça de la
Pau i 19 al carrer Francesc
Moragas, fins al carrer
Malva– estarà pintada a la
fi de juliol. Es mantenen
els 35 llocs de la plaça Farners i els 79 de la plaça del
Firal, entre d’altres. ■

