correu@alt.cat nº136 març 2013

El govern del PP vol donar un cop de destral
al municipalisme i als serveis a la ciutadania
De nou el govern del Partit Popular,
amb l’excusa de l’austeritat i aprofitant el populisme anti política, vol
donar una clau de volta a la seva política de desmantellament de l’estat
del benestar i, de pas, aprofitant
el malestar lògic de la ciutadania
envers a pràctiques fraudulentes
d’alguns responsables de la tasca
pública (majoritàriament relacionats amb el seu partit) allunyar les decisions polítiques de
l’esfera del quotidià. Vol que
les responsabilitats polítiques
dels municipis es deleguin
cap a administracions intermitges allunyades del
contacte amb la ciutadania i, per cert, bastant

més opaques . El projecte de Llei de
Bases de Règim Local pretén que
els municipis de menys de 20.000
habitants tinguin reduïdes les seves competències i els de menys de
5.000 (Altafulla té 4.835) es converteixin quasi en una finestreta de les
Diputacions. A tall d’exemple el full
publica un llistat de serveis que Altafulla dona i que a partir d’ara, si es
manté el redactat actual hauria de
privatitzar (objectiu últim d’aquesta
política d’austericidi) o traspassar a
la Diputació sempre segons criteris
d’estabilitat econòmica i avaluació
del servei. En fi, portàvem 30 anys
reclamant recursos cap els municipis i en el seu lloc el que fan és reduir serveis.

Serveis que NO corresponen donar a poblacions de
menys de 5.000 ha i que
Altafulla SÍ dona.
- Escoles Bressol
- Policia local
- Biblioteca
- Escola d’Adults
- Escola de Música
- Centre Obert
- PIJ
- Bidells escoles
- Ràdio
- Transport adaptat
- Neteja escoles i Centre de Salut
- Empresa mixta d’aigües
-Turisme
-Poliesportiu...

KAP/La Vanguardia

La flor i nata de l’empresariat
espanyol, imputada pel presumpte
finançament il·legal del PP
El jutge de l’Audiència Nacional Javier Gómez Bermúdez
admet a tràmit la querella d’EU i encausa per diversos
suposats delictes els responsables d’empreses com Sacyr
Valhermoso, FCC o OHL, entre d’altres, que apareixien a la
comptabilitat secreta de Luis Bárcenas com a donants del
partit a canvi d’adjucacions d’obres públiques.

Sis mesos
d’opacitat,
dubtes i
rebuig al
voltant de
BCN World

L’aigua del riu Gaià ja ha arribat a l’entorn d’Ardenya
després que el pantà del Catllar estigui deixant anar un
volum de 124 litres per segon com a conseqüència de
l’increment de l’embassament per les pluges de principis de març. Com a conseqüència del conveni entre
l’ACA i REPSOL l’embassament del Catllar allibera aigua
quan es supera la cota de 84 metres i mig. Les pluges
han fet incrementar 5 metres el nivell del pantà i com
que encara segueix arribant molt cabal des de Vilabella
podria ser que les comportes estiguin obertes per unes
quantes setmanes més. Veurem ara a quina distancia
d’Altafulla es queda l’aigua del riu Gaià.

De moment no hi ha inversors confirmats pel macrocomplex que impulsa Enrique Bañuelos i que es vol ubicar en
uns terrenys que la Caixa valora en 377 milions, però ja ha
transcendit que s’han reduït el nombre de casinos plantejats
inicialment. L’oposició al projecte, que qüestiona les mastodòntiques xifres d’ocupació, no deixa de créixer. Sense inversors confirmats, amb crítiques creixents, amb unes xifres
a la baixa i, sobretot, amb un enorme opacitat. Així es podrien
resumir els sis mesos que han passat des que el 7 de se-

tembre es va presentar a Barcelona el macroprojecte BCN
World, que el seu promotor, l’empresari valencià i emblema
de l’especulació immobiliària Enrique Bañuelos, vol ubicar al
costat de Port Aventura, entre Vila-seca i Salou. La presentació, feta a so de bombo i platerets i amb la presència del conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, i els aleshores titulars
de Territori, Lluís Recoder, i Empresa, Francesc Xavier Mena,
venia el projecte com l’alternativa a l’Eurovegas, el complex
del magnat Sheldon Adelson que finalment es farà a Madrid.

Altafulla una marca pròpia que es
consolida dins de la Costa Daurada
Si fa uns dies parlàvem de que Altafulla és un
poble de referència a l’àmbit polític per les
seves iniciatives, les seves polítiques contraries
a l’austericidi fent inversions (al mes d’abril
començaran les obres de la 3ª fase de Marquès
de Tamarit) de pactes omplint el ventall d’aquells
que en moments difícils volen posar-se al costat
dels interessos generals i de front democràtic
davant les polítiques contaries al municipalisme
del PP i els seus aliats. Ara, cobra més força el
nom d’Altafulla per el bon treball de difusió que
es fa de la nostra població tant a nivell mediàtic
com esportiu, turístic i cultural. Ja és conegut
l’èxit, arreu de Catalunya, de l’aplicació turística
per a mòbils, o els nostres programes de ràdio.
A tot això hem de sumar les activitats que com el
festival de cantautors Barnasants es farà durant
tota la Setmana Santa i s’afegeix a les tradicionals

activitats culturals i d’arrel popular. També hem
de sumar el fet de que el campionat d’España de
Triatló, desprès de La Corunya al 2010 i Madrid
al 2011, ens visita. TVE oferirà per tota Espanya
durant un total de 25 minuts dedicats a la prova,
amb successives reposicions a Teledeporte, i
que serà un aparador immillorable per a la nostra
població. Un èxit que el 22 i 23 de juny haurem
de ratificar amb una organització perfecta i amb
la col·laboració necessària de la ciutadania i els
seus comerciants, restauradors, hotelers...on
tothom podrà gaudir de la presència de 1.500
participants amb els seus acompanyants i que de
ben segur es portaran un bon record d’Altafulla.
Èxit que ja podem comptabilitzar amb la II Marxa
dels Castells del Baix Gaià que juntament amb
la publicació del mapa senyalitzat dels 25
quilòmetres per l’entorn de la població fa que

cada cap de setmana Altafulla tingui nombrosos
caminants recorrent el nostre territori. La festa del
ball del diumenge 3 de març és una altra de les
activitats físiques que ha mostrat el seu potencial
amb un poliesportiu ple on prop de 800 persones
van poder gaudir d’un cap de setmana de ball per
totes les edats. Ara resta esperar les nombroses
activitats de primavera i estiu que passada la
Setmana Santa s’iniciarà amb la cursa del 1r. de
Maig i amb el congrés de la Federació de Sindicats
de Periodistes d’Espanya, i continuarà amb la
recuperada autenticitat de la Nit de Bruixes dels
dies 29 i 30 de juny i que de ben segur, en els
propers anys, serà un referent dins de les festes
culturals i populars del nostre territori, com ja ho
és la Fira d’Artesans del mes d’agost. Només ens
resta felicitar a tothom ja que l’èxit d’Altafulla és
el de tots i totes.

aa
www.alt.cat

SENY
correu@alt.cat nº136

Altafulla es juga el seu futur.
Als moments difícils
es necessita unitat i...
Relació de reunions tema centre lúdic Les Bruixes
(alcalde Josep Mª Genè)
Dia
13 maig 2009
15 maig 2009
		
1 juny 2009
		
16 febrer 2010
19 febrer 2010
		
21 maig 2010

Assistents
Propietari + director general de Comerç
Serveis Territorials Comerç
Generalitat + ajuntament
Propietari + director general de Comerç
+ Josep Mª Pérez
Propietari+ advocat ajuntament
Serveis Territorials urbanisme
+ Ajuntament
Propietari + Ajuntament

Lloc
Ajuntament
Tarragona
Ajuntament
Ajuntament
Tarragona
Ajuntament

Relació de reunions tema centre lúdic Les Bruixes
(alcalde Josep Mª Pérez)
Dia
30 setembre 2010
16 novembre 2010
19 novembre 2010
14 gener 2011

Assistents
Propietari + Ajuntament
Propietari +MCB Cinemes + Ajuntament
Direcció general de Comerç + Propietari
MERCADONA + Ajuntament

Lloc
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament

* Aqui falten les que va fer la regidora d’urbanisme (en el cas de que fes) ja que la seva agenda no
consten als serveis municipals

Relació de reunions tema centre lúdic Les Bruixes
(alcalde Fèlix Alonso)
Dia
5 juny 2011
30 juliol 2011
		
		
25 octubre 2011
16 novembre 2011
3 abril 2012
16 abril 2012
11 maig 2012
29 juny 2012
12 juliol 2012
25 setembre 2012
28 setembre 2012
2 octubre 2012
2 d’octubre 2012
19 octubre 2012
17 de gener 2013
23 de gener 2013
25 gener 2013
26 gener 2013
28 gener 2013
1 febrer 2013
7 febrer 2013
13 febrer 2013
18 febrer 2013
15 febrer 2013
		
22 febrer 2013
		
23 febrer 2013
12 març 2013
13 març 2013

Assistents
Propietari (explicació de la situació)
Aprovació per unanimitat al Ple d’un projecte
presentat per el propietari per la instal·lació
d’un gran establiment comercial
MERCADONA + Ajuntament
Comerç Generalitat + Ajuntament
MERCADONA + Ajuntament
MERCADONA + propietari + Ajuntament
Cinemes + Ajuntament
Propietari + advocat propietari
MERCADONA + Ajuntament
MERCADONA + Ajuntament
Director SSTT Urbanisme + Ajuntament
Propietari + Ajuntament
Eroski + Ajuntament
Cinemes + Ajuntament
Sentència (primer anàlisis)
President comunitat propietaris
Execució sentència (anàlisis)
Ple municipal (lectura execució)
Propietari + Ajuntament
SSTT Urbanisme + Ajuntament
Propietari + advocat propietari
President comunitat propietaris
MERCADONA + Ajuntament + advocats
Fèlix Alonso + regidors equip de govern 2004
(excepte alcalde Manel Ramon)
Director gral. Urbanisme + direct. SS.TT
+ Ajuntament
Ple extraordinari
President comunitat propietaris
Junta de Govern municipal

Lloc
Ajuntament

Ajuntament
Barcelona
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Tarragona
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Tarragona
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Tarragona
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament

març 2013

Escric aquestes línies motivat per una resposta que m’agradaria fos personal però que per qüestions de protecció de dades només puc fer de
forma oberta. Alguns de vosaltres, de bona fe, heu signat un escrit en
el qual es reclama el manteniment de l’empresa que projecta cinema a
Altafulla i demanant que no s’executi la sentència del TSJC (Tribunal Superior de Justícia de Catalunya). A vegades la Justícia dicta ordres que
com a ciutadans ens costa de creure i fins i tot podem pensar que no són
justes. El sistema democràtic té en la Justícia un dels seus pilars
indispensables que, d’acord amb lleis aprovades pels Parlaments escollits amb el nostre vot, les apliquen seguint criteris professionals.
Dit això és necessari recordar que la sentencia a la qual fem referència
és producte d’una manca de diàleg, per part de l’ Alcalde que hi havia
l’any 2003, davant les queixes d’una comunitat de propietaris, que –en
veure’s desatesos pel seu Ajuntament- van iniciar un procés judicial que
va tenir una primera sentència al 2009 (quan els senyors del PP i IDEAL
governaven) i que donava la raó en part als arguments de l’ajuntament.
Aquesta sentència es va recórrer al TSJC per part de la comunitat de
propietaris i que finalment ha desembocat en una sentència en ferm que
anul·la no sols les llicències atorgades per l’ajuntament, sinó que ho fa
per considerar també il.legal la modificació puntual del planejament urbanístic general en aquell àmbit, aprovada per la Generalitat, a proposta
de l’Ajuntament; aquesta anul.lació del planejament general el Tribunal
ja ha anunciat que la sentenciarà properament.
La sentencia obliga, sense possibilitat de recurs, a retornar a la situació
urbanística anterior al 2003. A partir d’aquí, com a govern no ens queda
altre remei que complir les Sentències fermes, i fer-ho de la forma que
causi els menors perjudicis a tots, però respectant la llei, com no pot ser
d’altra manera, i com els recurrents ja han demanat expressament a l’
Ajuntament. Nosaltres hem optat per aquesta via a la que no ens tenen
acostumats alguns grups polítics.
A partir d’aquí hem de dir que des del 2007 ja tenim constància de peticions d’instal·lació en aquest espai d’una superfície comercial que al llarg
dels anys s’han anat intensificant fins que, al maig del 2009 consta que
es va mantenir una reunió entre el propietari dels terrenys, l’alcalde JMª
Gené i el Sr. Raimon Serret, director general de Comerç de la Generalitat
per tal de poder instal·lar en la zona lúdica un supermercat, reunions que
amb els mateixos i diferents interlocutors es van repetir. Cal destacar
però que el 14 de gener del 2011, sent alcalde el Sr. Pérez, la reunió
va ser entre l’equip de govern, alguns membres del qual són impulsors
del manifest actual, amb la firma MERCADONA per tractar de l’interès
d’aquesta firma per instal·lar-se a Altafulla, concretament al centre lúdic
de Les Bruixes. L’actual equip de govern ens hem limitat a escoltar
aquestes mateixes propostes i a estudiar-les des del punt de vista legal
i urbanístic, per valorar si poden ser adequades i viables, amb la única
voluntat de revitalitzar la zona i millorar els aspectes urbanístics, en sintonia amb el que reclamaven els veïns que en el seu dia van interposar
els recursos contenciosos.
Vull recordar també, que caldrà un gran esforç de responsabilitat per
part de tots els interessats i el consens de la ciutadania, l’Ajuntament i
la Generalitat, per evitar que l’enderroc de les edificacions declarades
il.legals ( valorat en uns 600.000 euros) i les més que probables reclamacions (recordem que el propietari va cedir els terrenys de la zona educacional) no tinguin conseqüències per a la ciutadania d’Altafulla.
Fèlix Alonso Cantorné

