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La Selva
ELS PROPERS DIES ËS PREVIST APROVAR LES BASES DEL CONCURS PER LA REDACCIÓ DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC

L’Ajuntament de Blanes inicia els
treballs per la revisió del Pla General
El regidor d’Urbanisme confia tenir-lo enllestit abans de finalitzar aquest mandat
J.CAUPENA
BLANES

El municipi de Blanes ha iniciat els primers treballs per fer front
a la revisió del Pla General. Així
darrerament es va acordar per comissió de govern demanar un ajut
econòmic a la Generalitat per fer
front a les despeses que representa la revisió.
A més l’Ajuntament ja ha iniciat
els tràmits per aprovar les properes setmanes les bases del concurs
per adjudicar la revisió del pla a
l’equip d’arquitectes corresponent.
En l’actualitat l’Ajuntament ja
compta amb un visionat cartogràfic del municipi, una de les
eines principals per fer front a la
revisió del Pla General que es preveu complexa i llarga. En aquest
aspecte, a més l’equip de govern ja
ha encarregat el pla de protecció
del seu terme municipal, una altre eina útil a l’hora de redactar
la revisió del Pla General.
Tres anys de treballs

El regidor d’Urbanisme de
l’Ajuntament de Blanes, el republicà, Joan Puig, va manifestar que
confia que en els propers mesos
la revisió del Pla General ja s’hagi
encarregat a un equip redactor. A
partir d’aquest moment i segons,

Blanes. L’Ajuntament ha engegat els mecanisme per fer front a la revisió del Pla General.

va comentar, Puig, confia que
l’aprovació definitiva del nou Pla
General es realitzi abans de finalitzar el mandat. En aquest aspecte, va apuntar que l’extens terme
municipal de Blanes i el seu siste-

ma de creixement que ha partit fins
ara és un dels punts de complexitat que ha de registrar la revisió.
Cal recordar que els darrers temps
l’Ajuntament ha acordat a instàncies d’ERC, la protecció del Pinar

al Delta de la Tordera o el sector
de Pinya de Rosa, una campanya
que va comptar amb el suport dels
diferentS grups polítics i d’una plataforma ciutadana anomenada Salvem Pinya de Rosa.

El PSC de Tordera
organitza diversos
cursos formatius
dirigits als veïns
TORDERA.- L'Agrupació Local
del PSC de Tordera ha engegat
de cara els propers mesos uns
cursos teòrics i pràctics de formació general, adreçats a tota
la població.
. L'oferta formativa s'ofereix
en Conveni amb l'Escola Formativa Permanent. Els cursos
que s'ofereixen són els següents,
com a teòrics: esquerra i dreta, diferències polítiques fonamentals, ensenyament i universitat. Diferències conservadores i progresistes i l’Estat de
les autonòmies: competències
de les administracions i polítiques per a la igualtat de gènere.
Pel que fa al cursos pràctics
es pot escollir entre: oratoria i
tècniques de comunicació interpersonal, la veu: educació,
ús, respiració i relaxació, tècniques de negociació, tècniques
d’assertivitat (competitivitat i
cooperació) i empatia (establir
elacions positives).
La regidoria del PSC, Montse de Diego, en declaracions a
l’emissora municipal Ràdio
Tordera ha recordat que els cursos estan adreçats a tots els torderencs, independentment de
la seva ideologia.
La regidoria ha manifestat
que la idea es que els torderencs
interessats elegeixin dos cursos
teòrics i pràctics. A partir d'aquí, els cursos més sol·licitats,
seran els que es portaran a terme. DdeG

LA POLICIA REGULARÀ EL PAS DE VEHICLES QUE TENEN MAJOR TONATGE DEL PERMÈS

Tossa sancionarà els camions
que malmetin camins al seu pas
JORDI MELÉNDEZ
TOSSA DE MAR

L’Ajuntament de Tossa de Mar
ha demanat a la Policia Local que
controli el trànsit de camions a
l’entrada del poble i al camí del
Camp de Tir i, així, reguli el pas de
vehicles que tenen major tonatge
del permès. Fins i tot, s’ha instat
a imposar sancions si produeixen
algun tipus de desperfecte.

La problemàtica ha sorgit arran
que, des de la regidoria de Governació, encapçalada per Francesc
Colomer (PSC), s’ha pogut constatar que el pas de camions d’alt
tonatge dirigit cap al centre de la
població ha augmentat considerablement. Tanmateix, des de l’àrea
de Governació s’ha assegurat que
aquests camions només tenen dues
vies d’entrada al poble, que són
l’avinguda del Pelegrí i el camí del

Camp de Tir i que, a causa d’aquest
trànsit, el camí del Camp de Tir
presenta greus irregularitats i el
terreny està malmès.
Per aquest motiu, fins i tot,
l’Ajuntament de Tossa ha acordat
que es pugui imposar sancions a
les empreses responsables obligant-les a arreglar els desperfectes
a les zones afectades, ja que alguns
veïns del centre de la vila ja s’han
queixat per aquest fet.

Obres. Un camió de gran tonatge fent una actuació en el centre de Tossa.

AJUNTAMENT DE

S.A.

GUILS DE CERDANYA
ANUNCI

Aprovat inicialment pel Ple Corporatiu
d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 5
d’abril de 2004, el Projecte de Compensació del Pla Especial de Millora Urbana
«PEMU LES CLOSETES DE PONENT», promogut per Novallar Cerdanya S.L. i, d’acord
amb la Disposició Transitòria Quarta de
la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, s’exposa al públic pel termini de vint
dies, comptats a partir de la inserció del
present anunci al Butlletí Oficial de la Província, restant l’expedient a disposició de
qualsevol que vulgui examinar-ho, per deduir al.legacions, en la Secretaria d’Aquest
Ajuntament en hores d’oficina.
Guils de Cerdanya, a 15 d’abril de 2004
L’ALCALDE. Signat: Josep Mendo Mir
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