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Aquest any es reconstruirá el tram enderrocat del molí de l'escullera

La Generalitat presenta Pavantprojecte
del nou port esportiu resine
E. BADOSA
Corresponsal
Roses.— El director general de
Ports i Costes de la Generalitat
s'ha reunit amb una comissió de
l'Ajuntament de Roses i representants del Grup de Defensa de les
Platges, per tal de presentar-los un
avantprojecte elaborat per la mateixa Direcció general per a la
construcció d'un port esportiu a
Roses, que acollirla entre set-cenniyitw^winh^Mt ti^Hnrt
tes i mil annarres. Aquest projecte
comportarla d'immediat la reconstrucció del tram del molí de l'escullera que s'enderrocá l'any Í939
per una explosió.
La construcció del nou port esportiu aniña a carree de la Generalitat i la financiado es cobriria mitjanpant la venda d'amarres, una
part de les quals quedarien en propietat de l'Ajuntament rosinc. El
port esportiu, segons l'avantprójecte, es construirla a la part oest
del molí de la dársena pesquera i,
per tal de defensar aquest tram
deis embats del vent, s'edificaria
El tram enderrocat del molí de Tescullera de Roses será reconstruit
un dic semicircular, també per la
part de forá, que podria teñir dues treta i varada de les embarcacions de fer-se, fins i tot es podría
alternatives: una, deixar-lo obert •menors de vela i motor.
allargar mes el tram deis 50 mepels seus dos caps, i l'altra, unir-lo
tres que manquen al molí i
en la part nord amb el molí de la
Tot i que la reconstrucció del construir-se de forma semicirdársena pesquera, i d'aquesta ma- tram que manca al cap del molí de cular per protegir la part de lle. ñera es podria defensar el nou port l'escullera seria una conseqüéncia vant del port esportiu». La reesportiu deis vents de térra. L'en- de la construcció del nou port, el construcció del tram enderrocat
trada al port seria a la part de lle- director general de Ports afirmava l'any 39 és una de les grans aspiravant, peí mateix camí que s'entra que «podria ser que Tany vinent cions de la poblado de Roses que,
a la dársena, i a la part nord, a les ja es portes a terme aquesta des de fa temps i principalment els
actuáis instal.lacions del GEN, el obra, deixant a part la construc- pescadors, donen la culpa a
projecte preveu una rampa per la ció del port esportiu. En el cas aquest de la pérdua de sorra de la
•

ANUNCI

El Pie d'ag^uest A j u n t a m e n t en sessió e x t r a o r dinaria d u t a a t e r m e el dia 10 de desembre de
1987 v a a p r o v a r d e f i n i t i v a m e n t l'Estudi de Detall
del Sector C de Sant E s t e v e d'en Bas.
La qual cosa es f a saber complint el que disposa l'article 6 4 del Reglament a p r o v a t per D e c r e t
146/1984, de 10 d'abril, per al desenvolupament i
l'aplicació de la Llei 3/1984, de 9 de gener, de Mesures d'adequació de l'ordenament urbanístic de
Catalunya.
C o n t r a l'anterior podeu interposar recurs de
reposició d a v a n t el Pie de I'Ajuntament e n el
termini d'un m e s c o m p t a t a p a r t i r de l'endemá
d'haver r e b u t a q u e s t a notificació. El recurs es
considerará d e s e s t i m a t si t r a n s c o r r e u n altre
mes, des de la seva interposició, sense ser-vosen notificada la resolució expressa; i e n aquest"
cas, p o d r e u interposar recurs contenciós administratiu, d a v a n t la sala de 1'Audiencia Territorial,
en el t e r m i n i d'un any a c o m p t a r des de l'endemá
de la d a t a de la interposició del recurs de reposició. T o t aixó sens perjudicj que, si ho considereu
convenient, interposeu d'altres recursos que
cregueu m e s o p o r t u n s . En qualsevol cas, la interposició de recursos no suspén l'execució de l'acte
administratiu.
La Valí d-en Bas, 1 1 de desembre de 1987

Dos ojos para toda la vida

Arxiu Municipal de Girona. Diari de Girona. 3/1/1988. Page 11

j

^

1

^ r ^

» * . *

~

Subvenciódemíg
miliódepessetes
peraSantAniol
deFinestres
Sant Aniol de Finestres.— La
Diputado de Girona ha concedlt
una subvenció de mig milió de
pessetes a l'Ajuntament de Sant
Aniol de Finestres per al condicionament de la plapa del poblé i
del dispensari municipal.
El pressupost global de les
obres és d'un mHió sis-centes mil
pessetes i la subvenció atorgada
per la Diputado s'emmarca dins
el seu pía d'ajuts ais municipis
per a l'execució d'obres i servéis
municipals.

L'Ajuntament de
Ceirá vigilará els
besóos per Iluitar
contraéis
caqadorsfurtius

»^"

aquest any. (Foto E. BADOSA).
platja del Rastrell.
Un altre assumpte que es va
tractar en la reunió fou el nou molí
de ribera projectat dins la dársena
pesquera, que, segons el senyor
Pous, «ja lia estat adjudicat i
ara, a príncipi d'any, es comentaran les obres que poden ser
de gran consol per l'amarratge
de les embarcacions de l'anxova
que venen cada estiu a pescar a
les aigües de Roses».

Celrá.— L'Ajuntament de Ceirá, després de rebre el consentiment del governador civil de Girona, Pere Navarro, vigilará els
boscos de les seves rodalies per
tal ele Iluitar contra els capadors
furtius que darrerament han actuat a la comarca, segons que
informa el nostre corresponsal
Josep Lluís Ronce.
D'altra banda, el regidor i cap
de l'oposició a l'Ajuntament,
Ferran Pellissa, ha demanat que
a la poblado es pprti a terme una
setmana cultural, en la qual es
facin diversos actes on puguin
participar totes les associacions
locáis, així com altres amb im-g
portáncia específica dins del
món de la cultura j de l'art.

S'apujará un deu per cent la contribució territorial urbana
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L'ALCALDE

<S|S) CAMPAÑA DE
PROTECCIÓN OCULAR

El vot de qualitat de Pálcalde decidí
dues votacions al pie de Roses
E.C. concurs-subhasta aquest servei,
CorrBspor\sa\ junt amb la recollida d'escombraries».
Roses.— En el pie extraordinari
L'altre punt de l'ordre del dia en
que l'Ajuntament de Roses va ce- qué la votado fou igualada era el
lebrar a final d'any, l'equip de go- que es referia a l'autorització a l'alvern va guanyar dues votacions calde per a l'acceptació de cespeí vot de qualitat de l'alcalde, ja sions derivades de terrenys en
que, en mancar un deis regidors gestió urbasnistica.. L'ex-alcalde,
de CiU i encara que el vot del Grup Jaume Noguer, va assenyalar que
de defensa de les platges els era «les darreres experiáncies en
favorable, s'igualaven a sis. El pri- materia de cessions, en les
mer deis punts de l'ordre del dia quals l'alcalde s'ha basat en alen qué es va donar aquesta situa- gún cas sobre acords de l'antic
ció tractaven del conveni amb Ajuntament, indiquen que s'ha
l'empresa que actualment és- la deixat a part, en canvi, la petició
concessionária de la recollida d'es- d'un regidor que ara forma part
combraries, ¡ contemplava l'adju- de l'equip de govern que feia
dicació peí termini de tres mesos referencia que es dones compte
de la neteja deis carrers de la po- d'aquestes cessions en els
blado, la qual cosa va ara a carree plens», afegint que «ja s'han pasde la brigada municipal. Aquesta sat dos o tres sense que s'hagi
adjudicado comportava l'absorció fet», referint-se Noguer a terrenys
d'aquest personal municipal a la cedits on ha de passar un tram de
nova empresa, operado que supo- la Gran Via en el seu enllaq amb la
saria un cost d'un milió set-centes carretera del Par. Noguer afegia
mil pessetes, aproximadament. que «desitgem que cada vegada
Segons el regidor socialista Lluís que s'hagi de signar una cessió
Costa, «és un projecte massa de terrenys es convoqui un pie».
improvisat i molt coinplex».
Costa el conceptuava com «una
L'altra votado, en qué no es va
aventura rocambolesca en la necessitar el vot de qualitat per
qual es gastará alegrement un haver-se incorporat el regidor conmilió de pessetes sense que es vergent que hi mancava, va ser en
millori el servei». Per la seva el punt que es referia a una puja
part, l'alcalde, Joan Batallar, ex- del deu per cent sobre la contribuplicava que «aquest projecte, ció urbana de 1988, que, segons
principalment, tracta del perso- que va explicar el regidor d'Hisennal que a final d'any acaba la da, Josep Alemany, en fer la proseva contractació laboral, el posta, l'anterior Consistori havia
qual será admés per l'empresa. pujat la contribució urbana en un
Abans de tres mesos se sabrá si vint per ,cent, no podent fer-ho en
aquesta concessió dona resul- el trer\ta per cent que en principi,
táis. Si així fos, es posaria a es pensava, a causa d'una senten-

cia del Tribunal Suprem que no ho
permetia. Amb aquesta puja venia
a completar-se aquell, trenta per
cent, amb la qual cosa es podrien
recollir peí 1988 prop de dos-cents
milions de pessetes per aquest
concepte dé la contribució urbana, en la qual es comprendrien les
noves altes, pero no les que podrien resultar de Tactual revisió cadastral urbana, que no hi serán
incorporadas fins al 1989. Seguidament es va passar a un altre
punt de l'ordre del dia que venia
enilapat amb aquesta puja, i era el
de sol.licitar un crédit de 61 milions de pessetes per compensar i
nivellar el déficit que s'havia produTt en el pressupost del 1987.
Altres punts de l'ordre del dia
eren les indemnjtzacions o mensualitats deis membres de la Corporació, que si bé en elsegon trimestre del 87 eren en les mateixes
quantitats, no ho son quant a les
persones que les han de rebre, ja
que s'ha canviat el Consistori. La
contractació d'un técnic d'administració local i d'un enginyer municipal, i finalment el punt qye es
referia al nomenament d'advocat i
procuradors que defensessin i representessin l'Ajuntament davant
l'apressament fet per un jutjat de
primera instancia de Sevilla per
import aproximat ais sis milions i
mig de pessetes d'un terreny anomenat la Vinyassa, que s'havia
comprat a Bárbara Díaz Rahola i
que per no inscriure's a temps havia estat el motiu d'aquest apressament, van ser punts que van teñir un consens de tot el Consistori.

