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La Selva
UNA SENTÈNCIA DÓNA LA RAÓ AL PROPIETARI DE TROPICS EN EL CONTENCIÓS AMB EL CONSISTORI

Un jutjat revoca l’enderroc d’una
escala d’una discoteca de Lloret
L’Ajuntament havia decretat que la construcció anés a terra després d’un informe tècnic
TAPI CARRERAS

TAPI CARRERAS
LLORET DE MAR

El propietari de la discoteca Tropics de Lloret de Mar no haurà
d’enderrocar la polèmica escala
que va construir a la part posterior del seu establiment, després
que una sentència li hagi donat
la raó, malgrat que l’Ajuntament
havia decretat l’enderrocament en
considerar que no complia la normativa urbanística. L’alcaldessa
de Lloret de Mar, Lucía Echegoyen (PSC), ja ha anticipat que el
consistori presentarà recurs.
L’escala, prop del Burguer King,
s’havia construït malgrat que els
expedients tècnics municipals
alertaven que l’obra no era correcta. Aquesta escala formava part
d’una ampliació que havia portat
a terme l’establiment, un dels més
concorreguts i coneguts de la zona
de la riera. Malgrat això, l’equip
de govern, en aquells moments dirigit per Josep Sala (PSC), va permetre que les obres poguessin finalitzar.
Actuació tardana

Fins que no van estar acabades
aquestes obres, l’equip de govern
no va fer cas dels informes tècnics
municipals. En aquest sentit, no
va ser fins llavors, quan el negoci
i l’ampliació ja tornaven a estar en
funcionament, que des de l’Ajuntament es va intentar actuar. Aleshores, va decretar la suspensió de
les obres i posteriorment el seu
enderrocament.
Davant aquesta decisió municipal, el propietari del local va decidir presentar un contenciós contra l’Ajuntament. Ja inicialment
va aconseguir que el jutge suspengués el decret d’enderrocament amb l’objectiu d’estudiar els
expedients existents relacionats
amb aquesta ampliació. Ara, una
sentència ha resolt a favor del propietari i per tant, aquesta escala
no s’haurà d’enderrocar. De tota
manera, l’Ajuntament de Lloret
de Mar pot recórrer la decisió judicial, fet que des d’alcaldia ja s’ha
assegurat que es farà.
El prinicipal grup polític de

ALBAMAR
GLOBAL S.L.
Que en Junta General Extraordinària Universal, de 31 de
desembre del 2002, s'acordà
el trasllat del domicili social
amb canvi de província del
passatge Sant Antoni Abat
núm. 8 (Barcelona), al carrer
Sant Josep núm. 16 de Breda (Girona) modificant-se l'art.
6 dels Estatuts.
L'ADMINISTRADOR

Tordera inicia
la reforma de
l’enllumenat al
veïnat de Sant Pere
TORDERA- L’Ajuntament de
Tordera ha començat recentment les obres de reforma de
l’enllumenat del veïnat de Sant
Pere. Aquesta millora s’inclou
dins el Pla d’inversions del
pressupost municipal, aprovat
fa unes setmanes, i té un cost
de 90.150 euros (15 milions de
pessetes).
Les obres consistiran en el
canvi dels actuals fanals de llum
blanca pels de llum groga, fet
que permetrà d’una banda, una
major il·luminació al carrer i
de l’altra, un estalvi considerable de potència.

35 nous llums

A més a més, el Pla de reforma de l’enllumenat també
preveu la instal·lació de 35
punts de llum més a banda dels
que ja existeixen en l’actualitat.
El termini d’execució de la
millora de l’enllumenat de Sant
Pere, que afectarà tots els carrers del veïnat torderenc, serà
de quatre mesos. DdeG

L’alpinista Jordi
Tosas rep una
subvenció per a les
seves ascensions

La polèmica. Aquesta escala es podrà mantenir on és segons una sentència judicial.

CIU MOSTRA SORPRESA PER LA RESOLUCIÓ

«Que l’equip de govern ens ho expliqui»
■ L’actual portaveu de CiU a
l’Ajuntament de Lloret, Josep
Valls, s’ha mostrat sorprès per la
resolució judicial ja que ell considera que era flagrant que l’escala està en sòl públic.
El portaveu nacionalista de
Lloret de Mar també lamenta que
la decisió del jutge no li hagi estat comunicada per l’equip de
govern. En aquest sentit, recorda que la seva formació ha anat

l’oposició a l’Ajuntament, Convergència i Unió (CiU), va criticar en el seu moment la manera
d’actuar de l‘equip de govern, sobretot perquè s’havia reaccionat
«tard i malament», malgrat
l’existència d’informes tècnics
municipals contraris a la cons-

❤

seguint la tramitació de tot el
procés per mitjà de precs i preguntes en diferents sessions
plenàries.
Així declara que «l’equip de
govern té moltes coses per explicar. Que ens expliquin quins
motius ha donat el jutge» per
mantenir les escales de l’establiment.
Josep Valls considera que
l’Ajuntament de Lloret de Mar
trucció de l’escala.
El seu portaveu, Josep Valls, va
explicar que la seva crítica no era
contra el local o contra el propietari, sinó contra el govern local, per les seves actuacions.
L’escala, com s’havien queixat
diversos veïns, fa que es perdi l’ali-

no hauria decretat l’enderroc de
les escales si no hagués estat convençut que hi havia raons per ferho.
El portaveu de CiU afirma que
no sap «què pot haver adduït el
jutge. No sé què pot haver passat». Malgrat tot, sí que ha reconegut que cadascú ha defensat els seus interessos i que si el
propietari de la discoteca «ha
guanyat, doncs ha guanyat».
neació del carrer i que perdi així
la unitat visual. El portaveu nacionalista de Lloret de Mar va assegurar que els propietaris havien
construït sobre part de terrenys
que s’haurien d’haver cedit per
deixar-lo com a vorera, per tant
sòl públic.

NUVIS

BLANES- La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) ha decidit subvencionar les actuacions de diversos excursionistes catalans.
Entre altres dels escollits, hi
ha el blanenc Jordi Tosas, al
qual se li han atorgat uns 1.500
euros (unes 250.000 pessetes).
A Tosas li reconeixen diverses
actuacions com les ascensions
a muntanyes dels Pirineus, els
Alps o l’Himàlaia.
Sovint ha utilitzat rutes de
gran dificultat i en ocasions
n’ha obert de noves. També ha
realitzat descensos de gran dificultat, amb snowboard, des
de diferents cims. Així en destaca una que va portar a terme
a l’Himàlaia, on va baixar amb
una taula des de més de 7.000
metres d’alçada.
Jordi Tosas que actualment
viu a Benasc, és guia de muntanya professional. DdeG
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