TORDERA

L'alcalde reitera que els
plans utbanístics de La
Mullera i Sant Jaume
estan molt avaD<;ats
FRANCESC SANTIAGO

• L'a1calde de Tordera, Joan
CarIes Garcia, de CiU, ha admes
que els plans urbanístics de La
Mullera -de promoció privadai els de Sant Jaume i Mas Martí
-que ha de desenvolupar l'Incasol- estan molt avan~ats ·pero
que no· s'hi podra comen~ar a
construir fins d'aqui a for~a temps.
Garcia recorda que abans de poder comen~ar a construir en
aquests plans parcials cal que els
promotors facin tota la infraes"
tructura de serveis, com ara el
clavegueram, l'enllumenat i la pavimentació deIs carrers. Un cop
fet aixo, llavors els promotors podran comen~ar a construir en
aquestes du~s zones, considerades
el punt de creixement més important de la població. En els darrers dies, 1'0posició, del PSC, i
l'equip de govem, de Civ i l'AlT,
han mantingut dures crítiques sobre l'Urbanisme torderenc. A criteri del cap del PSC, Jaume Romaguera, l'equip de govem té paralitzat el plans parcials de promoció pública de Sant Jaume i
Mas Martí, ubicats a continuació
del Mas Ros, per beneficiar interessos especulatius de militants
i simpatitzants de COC que, segons Romaguera, volen ·urbanitzar abans La Mullera, just a l'entrada del poble. Romaguera assegura quedes del moment de
l'aprovació definitiva deIs plans
parcials, que encara no s'ha fet,
poden passar dos anys abans no
es pugui comen~ a construir a
la zona. L'exalcalde recorda que
quan ell presidia l'Ajuntament ja
va presentar l'expedient del pla
de Sant Jaume i Mas Martí a
la direcció provincial d'Urbanisme
i ha dit que Joan CarIes Garcia
va paralitzar els tramits. L'actual
alcalde nega les acusacions de Romaguera i li recorda que el pla
de La Mullera ha estat nou anys
aturat. «Potser és Romaguera qui
tenia interés a paralitzar les coses», assenyala Garcia. El líder
socialista té el temor que l'Ajuntament pugui comen~r a concedir
llicencies d'obres en el sector de
La Mullera abans que s'hagi finalitzat tot el tramit previo L'alcalde ha tret importancia a aquestes acusacions del grup socialista
i ha evitat respondre per no contribuir a iniciar una guerra de
declaracions. «El temps donara
la raó a qui la tingui», va dir
l'alcalde torderenc.
Ara com ara, l'únic grup de
1'0posició esta basant totes les seves crítiques a l'area d'Urbanisme,
de la qual n'és responsable el regidor de l'AlT Lluís Barrera, que
dóna suport al govem de Civ.

