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EL TRIBUNAL CONSIDERA NUL EL PROCÉS PER LA CONCESSIÓ D’UNES OBRES FETES A AIGUAVIVA PARK L’ANY 1997

Una sentència del TSJC dóna de
nou la raó a Manuel Valdivieso
El regidor reclama els diners «que va cobrar» l’Ajuntament als veïns de la urbanització
IRIS

DdeG
VIDRERES

El Tribunal de Justícia de Catalunya va acceptar el recurs del contenciós presentat pel líder veïnal
de la urbanització Aiguaviva Park,
Manuel Valdivieso. Valdivieso denunciava unes obres adjudicades
pel mateix Ajuntament que consistien en l’asfaltatge dels carrers,
la millora de les voreres i la construcció de rampes per accedir a les
parcel·les de la zona residencial.
La sentència dictada pel Tribunal posa de manifest que la llicència per executar aquestes obres es
va concedir en base a un procés
urbanístic declarat com a nul. Els
treballs a la urbanització es van realitzar el 1997.
El veí que va posar en coneixement de la justícia aquesta il·legalitat, Manuel Valdivieso, que a
més és regidor independent de
l’Ajuntament de Vidreres, va manifestar en declaracions a ràdio
Marina que «els veïns han de recuperar els diners que els hi van
cobrar». En aquets aspecte Valdivieso, es preguntava a més d’«on
trauran els diners per fer front a
aquestes despeses ja que aquesta
no és la primera sentència que hem
dóna la raó», manifestava el regi-

Valdivieso. El regidor independent ha rebut una setència que li torna a ser favorable.

dor. Valdivieso manté des de fa
molts anys un litigi judicial amb
com s’ha gestionat la urbanització
Aiguaviva Park. Amb aquesta ja

són quatre les sentències que donen la raó als arguments de Valdivieso. Precisament el darrer ple
municipal va aprovar que l’Ajun-

tament recepcionés definitivament
la zona residencial per passar a així
a suprimir la junta que hi ha en
l’actualitat.
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La Selva

Tordera fomenta la
participació en
l’elaboració dels
pressupostos
BANYOLES.- Els partits polítics
locals de Tordera van manifestar al darrer ple ordinari la voluntat de fomentar i facilitar
gradualment la col·laboració i
participació de la ciutadania en
l'elaboració dels pressupostos
municipals.
La proposta va sorgir d'una
moció presentada pel Moviment alternatiu per Tordera
(M.A.p. T.), per intentar assolir una major implicació dels
ciutadans en el pressupost. El
ple va decidir per unanimitat
crear una comissió encarregada de presentar un projecte per
buscar la viabilitat de la proposta. El portaveu del M. A. p.
T., Josep Alsina, va manifestar
que la col·laboració dels ciutadans pot aportar una gestió més
eficaç i transparent. Igualment,
la portaveu del PSC, Conxita
Rodríguez, va recordar que
aquesta idea ja va sorgir fa uns
15 anys i que seria interessant
revisar-ho de nou.
Per la seva banda, l'alcalde de
Tordera, Joan Carles Garcia, va
manifestar el seu acord amb la
proposta tenint en compte la
voluntat del govern d'acostarse a les entitats. La iniciativa proposada no es podrà aplicar al
pressupost del 2004, que s'esta
elaborant en aquest moments.
Així, el projecte de participació
ciutadana es podria aplicar per
l'elaboració dels comptes municipals pel 2005. DdeG.

TAMBÉ ES REALITZA EL COBRIMENT DE LA RIERA D’AQUESTA ZONA

J. ALONSO

Inicien la supressió de barreres de
la vorera de Mas Enlaire a Blanes
J. ALONSO
BLANES

Aquests dies s’han iniciat les
obres d’ampliació de les voreres
dels carrers Mas Enlaire i Sebastià Comerç, situades als voltants
del mercat municipal de Blanes.
Les obres, que es van adjudicar per
un total de 83.842 d’euros i s’emmarquen dins del Pla d’accessibilitat del municipi ja que eliminaran les barreres arquitectòniques
de l’entorn del mercat, han obligat a desviar el trànsit a la zona.
En aquest mateix sector l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha
iniciat els primers treballs de cobriment de la riera de Blanes en-

CLÍNICA GIRONA, SA
JOSEP MARIA PLA BARTINA intervé en qualitat de
President accidental del Consell d’Administració de l’entitat
mercantil «CLÍNICA GIRONA, SOCIETAT ANÒNIMA»
qui CONVOCA per acord previ del Consell d’Administració,
a tots els accionistes a la JUNTA GENERAL
EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES, a celebrar en
el seu domicili social a Girona, al carrer Joan Maragall número 26, el proper dia 23 de desembre del 2003, a les 20 hores
en primera convocatòria i al dia següent, al mateix indret i
hora, en segona convocatòria, sota el següent
ORDRE DEL DIA
Primer.- Procedir al nomenament d’un Auditor de Comptes
de la societat pel termini que la Junta acordi i al nomenament
d’un Auditor suplent, en el seu cas.
Segon.- Precs i preguntes.
Tercer.- Redacció, lectura i aprovació en el seu cas de l’acte
de la Junta.
A partir de la present convocatòria qualsevol accionista podrà
obtenir de la societat de forma immediata tota la documentació
i informes que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta.
Girona, a vint-i-set de novembre de dos mil tres. El President
accidental del Consell d’Administració, Josep Maria Pla Bartina.

tre els carrer de Mas Enlaire i Riera Alta. Les obres, que consisteixen en la construcció d’una caixa
de formigó, tenen un termini de
sis mesos, motiu pel qual es preveu que estaran enllestides abans
de l’estiu.
Millora de l’accessibilitat

Segons va explicar el regidor de
Medi Ambient, Argermir Gónzalez, l’objectiu dels treballs és «millorar l’accessibilitat entre la coneguda com carretera de Lloret
amb la zona de Mas Enlaire tant
de vehicles com de vianants». Gónzalez va explicar que l’objectiu final és «cobrir la riera de tota la
plaça Onze de Setembre», que té

una superfície superior de 100 metres d’allargada.
Tanmateix el regidor de Medi
Ambient va aclarir que els treballs
que realitza l’ACA, tan sols es refereixen al cobriment, mentre que
la urbanització de la riera, és a dir,
el seu asfalt, correspon a l’Ajuntament. En aquest sentit, va explicar
que el consistori encara ha de determinar què és el que es farà, però
que aquest «és un projecte a part».
De totes maneres González va
avançar que probablement es construirà un vial per on circularan
vehicles de tota mena. En aquest
sentit, va explicar que actualment
s’està portant a terme un estudi de
regulació de circulació de la po-

Restaurant
BANYOLES PARK HOTEL
La Direcció fa saber als seus clients que tots els dissabtes,
a partir de les 9 h del vespre, INAUGURACIÓ d’un gran bufet
lliure amb un gran assortiment de plats freds, calents i postres,
aigües, vins i cafè inclosos.
Tot pel preu de 18 €
TOTA LA NIT ESTARÀ AMENITZAT PEL CONJUNT:

Per a reserves i informació: 972 59 50 87

Treballs. S’eixamplen les voreres de la rodalia del mercat municipal.

blació. Per aquest motiu González
va dir que «a més de ser una millora pel carrer Jaume Ventura,
també ho serà pel carrer Pep Ventura, que passarà a ser d’una circulació».
Així, va explicar que amb aquestes obres es dóna per tancada una

de les demandes més antigues dels
diferents ajuntaments de Blanes,
que es remunta a una dècada endarrere. González va explicar que
l’adjudicació de l’obra es va fer a
inicis d’any, però els treballs no
s’han pogut començar fins després
de l’estiu.

