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L’AJUNTAMENT VA REALITZAR UNA INSPECCIÓ A UN LOCAL DEL POLÍGON INDUSTRIAL

J.C.MAS

Blanes tanca un establiment
que no té llicència d’obertura
J.ALONSO
BLANES

■ L’Ajuntament de Blanes té previst tancar aquesta setmana un establiment de venda al detall i a l’engrós de joguines situat a la carretera de Malgrat, a la zona industrial

de la localitat. Segons van informar membres de l’equip municipal durant la sessió plenària de dilluns, a mitjan mes es va realitzar
una inspecció i es va detectar que
el local no disposa de la documentació necessària pel seu funcionament. En aquest sentit l’al-

calde, Josep Marigó, va assegurar
que el local no disposa de llicència d’obertura. Marigó va manifestar que després del canvi d’usos
de la zona industrial, que està en
vistes al nou Pla general, els establiments han de tenir en compte
els preceptes establerts.

L’establiment. Aquest negoci ubicat al poligon industrial no té els permisos.

Els independents
volen la protecció del
monestir de Roca
Rossa de Tordera
El grup de l’oposició MAPT a l’Ajuntament de
Tordera ha presentat al proper
ple municipal que es celebra
demà dijous una moció per
protegir el monestir de Roca
Rossa. L’objectiu de la proposta és protegir-lo com a bé cultural d’interès històric arquitectònic de Tordera i iniciar el
procés per la seva restauració.
A més el grup independent presenta una altra moció en la qual
demana que la ciutadania prengui part activa en l’elaboració
dels pressupostos de l’Ajuntament de Tordera. Així, el mateix grup municipal presenta
una proposta d’oposició a la
modifciació de la llei d’estrangeria.
Per la seva banda el grup de
CiU al govern local presenta
una moció sobre l’adhesió al
manifest en defensa del dret civil català. A banda de les mocions abans esmentades el plenari que començarà a les nou
del vespre tractarà l’adquisició
d’una parcel·la propietat de Jordi Serra Pasqual situada a l’illa
del riu Tordera.
A més acordaran l’expedient
de suplement de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de l’any
2003.DdeG

■ TORDERA-

Tordera prepara la
cavalcada dels Reis
d’Orient i els actes
centrals de Nadal
El municipi de Tordera ja ha iniciat els preparatius
per un dels actes centrals
d’aquestes festes nadalenques
com és la cavalcada dels Reis
d'Orient, prevista pel 5 de gener.
La regidora de Festes, Maria
Àngels Cayro, en declaracions a
ràdio Tordera, explica que «s'està
treballant en l'elaboració de les
carrosses, i espera que siguin del
gust de tots els torderencs». La
regidora de Festes assegura que
s'està enllestint les activitats que
formaran part de la programació nadalenca a Tordera.
D'altra banda, el consell municipal de Joventut està preparant una nova festa de Cap
d'Any a la pista L'Amistat. En
aquest aspecte l'Ajuntament de
Tordera ha recordat que tots els
interessats a portar el bar que
s’instal·la per la festa han de presentar una instància a les dependències municipals. DdeG
■ TORDERA.-

