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La plataforma es va adre-
çar al TSJC després que la
Generalitat desestimés per
silenci administratiu el re-
curs d’alçada contra
l’aprovació definitiva del
pla acordada per la Comis-
sió Territorial d’Urbanis-
me i publicada al DOGC el
13 de desembre del 2006.
«El més normal seria ara
que el tribunal sumi aquest
recurs a l’altre ja admès a
tràmit», va explicar ahir el
membre de l’entitat con-
trària al pla, Carles Perdi-
guero. El TSJC, tal com ja
va fer amb l’anterior de-
núncia, sol·licitarà a l’ad-
ministració documentació
sobre la tramitació del pro-
jecte urbanístic, i ha instat
l’Ajuntament de Torre-
dembarra que es personi
en el procés.

Denúncia a Europa
Mentre que als recursos al
TSJC es demana l’anul·la-
ció del pla per la inundabi-
litat de la zona afectada,
l’entitat ha formalitzat ja
un altre front de lluita legal
amb la presentació d’una
denúncia davant de la Co-
missió Europea. En aquest
cas, el document fa refe-
rència a la inexistència
d’un estudi d’impacte am-
biental del pla parcial, fet
que, segons la plataforma,
incompleix la normativa
europea. La denúncia, que
s’ha elaborat a partir del
dictamen fet pels alumnes
de la Clínica Jurídica Am-
biental de la URV, indica
que en el moment de la tra-

mitació del pla es va in-
complir la directiva comu-
nitària 85/337/CEE (ara
revisada en la directiva
11/97/CE) que estableix
l’obligatorietat d’una ava-
luació d’impacte ambien-
tal en cas de «treballs d’or-
denació urbana». La plata-
forma, a més, defensa que
l’administració hauria
d’haver justificat el fet que
es passés per alt aquest
pas. La Comissió Europea
haurà de decidir en el ter-
mini d’un any l’arxiu de la
causa o bé l’inici d’un pro-
cediment d’infracció.

La plataforma denuncia a la Comissió Europea que el pla parcial no té estudi d’impacte ambiental

El TSJC admet a tràmit un recurs
contra l’aprovació de Muntanyans II

� L’anul·lació del pla parcial o res. Així de rotund
es va mostrar ahir Carles Perdiguero a l’hora de re-
ferir-se a les diverses propostes llançades en els úl-
tims mesos per tal de reduir l’impacte del projecte
urbanístic, a tocar de l’espai d’interès natural (EIN)
Platja de Torredembarra i Creixell. El pla preveu
550 habitatges entre l’N-340 i la via del tren, al cos-
tat d’on ja es va construir el pla parcial Muntanyans
I. «La batalla ja no és per la totalitat del corredor, si-
nó només per la meitat, i no acceptarem salvar-ne
un quart», va argumentar. La plataforma, a més,
alerta que, tot i que es redueixi la superfície urbanit-
zable, si no es limita l’altura de les construccions no
es reduirà la pressió. «Mirarem amb lupa tots els
moviments que es facin», va dir.

� La secció tercera del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC) ha acceptat a trà-
mit el recurs contenciós administratiu presen-
tat per la Plataforma Salvem els Muntanyans

Ahir continuaven les obres a Muntanyans II, on es preveuen 550 habitatges. / J. FERNÁNDEZ

� L’empresa promotora,
Vegas del Guadaira, conti-
nua amb les obres d’urba-
nització dels terrenys, ini-
ciades a l’estiu. Tot i això,
fa dues setmanes l’alcalde
de Torredembarra, Ma-
nuel Jiménez, va demanar
a la companyia «l’aturada
o l’alentiment» dels tre-
balls durant tres mesos, tal
com van acordar consisto-
ri i Generalitat, tot i que
l’empresa de moment no
ha contestat. Per la seva
banda, el govern català en-
cara ha de posar data a la
constitució a Torredem-
barra de la comissió que
haurà d’estudiar possibles
sortides al conflicte, mo-
ment en què s’espera la vi-
sita del conseller de Políti-
ca Territorial, Joaquim
Nadal, i del de Medi Am-
bient, Francesc Baltasar.

Mentrestant, des de
l’oposició torrenca es re-
clama la posada en marxa
d’una altra comissió polí-
tica anunciada pel govern
local. El portaveu de l’Al-
ternativa Baix Gaià, Lluís
Suñé, va lamentar que en-
cara no hagin estat convo-
cats, i va avançar que el
seu grup ja ha començat a
estudiar zones suscepti-
bles de convertir-se en
compensació urbanística
per la promotora.

AZAHARA PALOMARES / Torredembarra contra l’aprovació del pla parcial Muntanyans
II a Torredembarra. La mateixa sala ja investi-
ga un altre recurs presentat per la mateixa enti-
tat, en aquest cas contra l’aixecament de la sus-
pensió del projecte, criticat pels ecologistes

perquè és zona inundable i afecta un corredor
biològic. L’anunci arriba quan la plataforma
acaba de formalitzar una denúncia davant de la
Comissió Europea per l’incompliment de la
normativa ambiental en la tramitació del pla.

Solucions parcials, no

L’Ajuntament ja
ha demanat a
l’empresa que
pari les obres

El PSC del
Vendrell recorre
al TSJC contra la
gestió de Jané
� El Vendrell. El grup
municipal del PSC a
l’Ajuntament del Ven-
drell ha presentat un re-
curs contenciós admi-
nistratiu davant del Tri-
bunal Superior de Justí-
cia de Catalunya
(TSJC) «per les il·lega-
litats comeses per CiU
en la hisenda munici-
pal». Segons els socia-
listes, l’equip de govern
liderat pel convergent
Benet Jané hauria
comptabilitzat ingres-
sos no recaptats per un
milió d’euros i factures
per feines que no s’han
fet. També els acusen
d’haver utilitzat el ro-
manent de la tresoreria
de l’exercici anterior,
els comptes del qual en-
cara no estaven apro-
vats. / EL PUNT.

L’Entesa de
Bellvei denuncia
irregularitats
urbanístiques
� Bellvei del Penedès. Els
grups de l’Entesa i el
PSC a l’Ajuntament de
Bellvei del Penedès han
denunciat al servei de
protecció de la legalitat
urbanística de la Gene-
ralitat la concessió de
llicències d’obres per a
un projecte al centre
històric del poble, a la
plaça Catalunya, on hi
ha previstos dos blocs
de pisos amb 16 habi-
tatges i dos soterranis
amb 32 places d’apar-
cament. L’Entesa, a
l’oposició, lamenta que
l’alcalde, el convergent
Josep Fonts, hagi in-
complert la seva pro-
mesa de no concedir lli-
cència d’obres a la pla-
ça Catalunya. / EL

PUNT.

� El director d’obra del
tram de l’autovia A-27 en-
tre el Morell i Valls visita-
rà els quatre municipis que
encara no han signat les
actes prèvies d’expropia-
ció per tal d’explicar l’im-
pacte concret de la nova
via a cadascun dels nuclis.
Aquest és l’acord que van
assolir ahir els batlles del
Morell, Vilallonga del
Camp, la Masó i el Rourell

en una trobada amb el sub-
delegat del govern a Tarra-
gona, Joan Maria Abelló.

En el cas de Vilallonga,
la Masó i el Rourell, els re-
gidors al govern no havien
pogut conèixer el projecte
durant el període d’al·le-
gacions, ja que el mes de
juny passat es va produir
un canvi en les sigles polí-
tiques dels executius. A
banda, tots tres nuclis i el
Morell han mostrat la seva

preocupació per la falta
d’un estudi d’impacte am-
biental rigorós i l’anàlisi
de l’impacte acústic de la
nova infraestructura, que
haurà d’unir Tarragona i
Montblanc. «Cada nucli
decidirà, un cop es pro-
dueixi la visita del director
d’obra, si signa o no les ac-
tes d’expropiació», va ex-
plicar l’alcalde del Morell,
Pere Guinovart.

Precisament, l’Ajunta-

ment morellenc ja es va
negar a signar les actes del
tram entre Tarragona i el
Morell. «No ho farem fins
que no tinguem un estudi
clar dels efectes sobre la
inundabilitat de la carrete-
ra», va dir Guinovart.
L’Ajuntament, juntament
amb la Pobla de Mafumet,
reclama una sortida direc-
ta per a les grans indústries
petroquímiques situades
al polígon nord.

Foment explicarà a cada municipi
l’impacte de l’A-27 entre el Morell i Valls

A.P. / Tarragona

� L’Ajuntament de Cam-
brils ha demanat al govern
que la carretera de Reus ar-
ribi en un futur fins a
l’avinguda Diputació. És
una de les recomanacions
que fan a l’avantprojecte
del pla territorial del Camp
de Tarragona. A banda, el
consistori també vol que
aquest vial es desdobli,
una mesura que també han

demanat altres institu-
cions com la Cambra de
Comerç i els ajuntaments
de Riudoms i Reus. «No
pot ser que el govern no
prevegi desdoblar una car-
retera que actualment té
més trànsit que la de Reus
a Salou. Actualment ja es-
tà saturada i sofrirà un
gran increment en el fu-
tur», diu el regidor d’Ur-
banisme, Daniel Pallejà.

Cambrils vol que el govern
allargui la carretera de Reus
fins a l’avinguda Diputació

R.R. / Cambrils


