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LA SELVA

Lloret cobra els 2 milions de
Solmar i aixeca la suspensió
de llicència de l’antic Windsor

Sant Feliu de Buixalleu
tindrà l’escola que volia
el poble veí de Massanes
 El delegat del Govern a

Girona ho va confirmar en
una visita a l’Ajuntament
santfeliuenc fa pocs dies

La Generalitat posarà en breu
a concurs la redacció del
projecte de la futura escola
d’obra de Sant Feliu

LLORET DE MAR |DdG

SANT FELIU DE B. / MASSANES | E.BATLLE

L’Ajuntament de Lloret de Mar ha
cobrat , milions d’euros de l’empresa Solmar. Com a resultat d’aquest acte, assegura el consistori en
un comunicat de premsa, queda aixecada la suspensió de la llicència
d’edificació corresponent a la parcel·la on s’ubicava l’hotel Windsor.
A més, la promotora Solmar ha desistit de tots els recursos interposats
contra el consistori.
En el proper plenari municipal
està previst ratificar un conveni
on es redefineix i es racionalitza un
nou calendari de cobrament de
l’import total del deute, que ascendeix a uns  milions. D’altra
banda, l’Ajuntament assegura que
ha fet efectius els recàrrecs i els interessos corresponents, «millorant
al mateix temps, les garanties segons el nou calendari establert».
Des de Solmar, per la seva banda, asseguren que el pagament
del deute permetrà reprendre les
obres a l’antic hotel Windsor «en

L’Ajuntament de Massanes i el de
Sant Feliu de Buixalleu van encetar l’any passat una petita guerra
per qui acabaria tenint finalment
la seu del nou centre escolar, que
compartiran alumnes dels dos pobles. En aquests moments ja hi ha
un col·legi en barracons al poble de
Sant Feliu de Buixalleu i serà allà,
en concret a la zona de Gaserans,
on s’acabarà construint. Aquesta és
la decisió que ha pres la Generalitat, explica l’alcalde de Sant Feliu,
Josep Roquest (CiU) i que el delegat del Govern a Girona, Jordi Martinoy, va transmetre-li fa pocs dies
en una visita oficial al municipi selvatà.
El conflicte entre ambdós pobles
va arrencar fa un any i un dels arguments de l’Ajuntament de Massanes per tenir el centre escolar
dins el seu terme municipal és
que hi aportava més alumnes que
Sant Feliu. Per Roquet, tot això
«no té cap sentit», ja que fa tres anys

que el centre escolar funciona en
barracons prefabricats i que, per
tant, la decisió ja estava presa per
part del Departament d’Educació. Roquet va avançar que Educació treurà en breu a «concurs la
redacció del projecte» de la futura
escola de Sant Feliu i, per tant, el
centre «segueix el seu curs». El
terreny on s’ha d’ubicar té .
metres quadrats i està situat darrere
del local social, a prop dels mòduls
prefabricats del col·legi actual.

 El proper ple ratificarà el conveni on es redefineix un nou calendari

de cobrament de l’import total, que ascendeix a uns 10 milions d’euros
CARLES COLOMER

Les obres de l’antic hotel Windsor es reprendran en «breu».

breu» i un cop s’iniciïn, es preveuen
acabar d’aquí a « o  mesos». Alguns dels pisos ja han estat venuts
i la promotora assegura que un cop
reprengui les obres reiniciarà també la venda dels habitatges restants.
El nou conveni permetrà fraccionar en quatre terminis el pagament de la parcel·la, situada prop
de Santa Clotilde, que formava

part del conveni urbanístic que
també incloïa la zona de l'hotel
Windsor, i que haurà d’estar feta el
. La primera fase serà comercial i les altres tres, residencials.
«Hem donat garanties a l'Ajuntament, garanties hipotecàries sobre
finques de Solmar» per assegurar
que es realitzarà, afegeixen des de
l’empresa.

Prudència des de Massanes
Des de Massanes, l’alcalde, Jordi Porta (CiU), no va voler entrar a
fer declaracions fins que Educació
no li comuniqui oficialment aquesta decisió. La Generalitat al seu dia
va optar per la no-creació de dues
escoles perquè era impossible, ja
que l’alumnat per separat no era
suficient per completar una línia.
Aquesta decisió es va ratificar per
ple en els dos municipis selvatans
afectats.
CARLES COLOMER

Consell Comarcal Donen 6 llits articulats i matalassos
 La Fundació Caixa de Girona ha entregat aquesta setmana un total de sis
llits articulats i sis matalassos de làtex destinats a gent amb necessitats a
l’àrea de Benestar Social del Consell Comarcal de la Selva, dins el marc del
programa d’Ajudes tècniques de l’àrea de Benestar Social del Consell Comarcal
de la Selva. Ahir, els membres d’ambdós ens van formalitzar la donació.

Comencen les obres per cobrir
la pista de Sant Pere a Tordera
TORDERA | DdG

Fa pocs dies que han començat
les obres per cobrir de la pista de
Sant Pere i l’ampliació del local de
Tordera Parc. Durant aquesta setmana es preveu que també s’iniciïn els treballs per a la construcció d’una ronda de circumval·lació
al tram del cementiri vell. Tots
aquests treballs formen part de les
obres finançades pel Fons Estatal
d’Inversió Local (FEIL), conegut
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com a fons Zapatero. La creació
d’un passeig fluvial, les obres d’arranjament de la pista Mina Jalpí i
la construcció de la coberta a la
pista de Sant Andreu començaran
entre els mesos de juliol i agost, un
cop acabades les festes d’aquests
veïnats i finalitzada l’època de nidificació de les aus a la llera del riu.
En total a Tordera es faran obres
per valor de , milions d’euros, finaçades per l’Estat espanyol.

