
7 - PLA ESPECIAL D’ADAPTACIO DEL PASSEIG MARÍTIM
A LA LLEI DE COSTES (c/ Alcanar-c/ Palafrugell)

(Aprovació provisional)

PRIMER.- Desestimar l’al·legació presentada per Miguel Angel García, en
nom i representació de l’Associació de Propietaris de la Urbanització Pine Beach
(RE. 12182 de 21-XI-01, i estimar parcialment l’al.legació presentada per
Marcel·li Reyes i Josep Campmany Guillot, en representació d’Esquerra
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Republicana de Catalunya, (RE. 12424 de 26-XI-01), en relació al “Pla Especial
d’adaptació del Passeig Marítim a la Llei de Costes (C/ Alcanar-c/
Palafrugell)”, aprovat inicialment per la Comissió de Govern de 23 d’octubre de
2001, en base a l’informe tècnic jurídic que consta a l’expedient i que s’incorpora
al present acord, en aplicació de l’art. 89-5 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.

SEGON.- Aprovar provisionalment el “Pla Especial d’adaptació del Passeig
Marítim a la Llei de Costes (C/ Alcanar-c/ Palafrugell), amb especificació de les
superfícies que  són objecte d’adaptació per fer coincidir la realitat física amb el
planejament (Pàgina 11 de la Memòria).

TERCER.- Remetre’l a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona (Av. Josep
Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona), als efectes de la seva aprovació definitiva.

Aquest punt de l'ordre del dia de la sessió va ser aprovat per divuit (18) vots a
favor (15 PSC i 3 PP), cap en contra i tres (3) abstencions (2 CiU i 1 EUiA),
donant-se per tant el vot favorable de la majoria simple (més vots afirmatius que
negatius) dels membres de la Corporació presents a la sessió (21), quòrum que,
amb caràcter general, i en concret per a aquest tipus d'acords, exigeix l'art. 47.1 de
la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

----------



Un cop acabada l’explicació de la proposta per part del Sr. Jiménez,
indicant d’una banda que ja era prou coneguda per tothom, ateses les
àmplies explicacions donades en la comissió informativa, i d’altra, que
lamentava que durant la tramitació d’aquest pla especial, no s’hagués
pogut arribar a un acord amb els veïns, tota vegada que aquests s’havien
oposat a la voluntat de l’ajuntament, d’arribar a un acord, va fer ús de la
paraula el Sr. Jaume Grau, el qual, en nom d’EUiA, va indicar que tal i
com ja havia manifestat en la corresponent comissió informativa,
semblava important i necessari adaptar el planejament urbanístic a la
legislació de costes, tal com era preceptiu, raó per la qual estaven d’acord
amb la proposta, entenent que el passeig marítim havia de ser continu,
connectant les dues parts construïdes actualment, i per tant, consideraven
que aquesta actuació, a mig o curt termini, s’hauria d’acabar fent. D’altra
banda, si bé potser era cert que les negociacions portades a terme fins ara
no havien estat del tot fructíferes, el Sr. Grau va dir que calia seguir
negociant amb els propietaris que no acceptaven la proposta, per tal de
poder garantir aquesta continuïtat. Tot i amb això, el Sr. Grau va
manifestar que  l’havia sobtat el fet de manifestar la voluntat d’executar
un vial perpendicular a la platja, que tot i que estava contemplat en el
planejament, no s’havia executat ni s’havia dit que es faria, de tal manera
que semblava que la negativa del veïns a acceptar la proposta d’acord
tenia el seu fonament en el fet de voler imposar una actuació que
inicialment no estava prevista. Per això, el Sr. Grau va dir que tot i que el
seu grup estava d’acord amb l’adaptació del passeig a la legislació de
costes, ja que l’interès general havia de prevaler sempre per sobre de
l’interès particular, també va manifestar que, potser, aquesta forma de
negociar o de respondre a la manca d’acord no seria la mes adequada, la
qual cosa, més que apropar posicions, podia provocar encara més
conflicte.

Per la seva part, el Sr. Dalmau, en nom de CiU, va manifestar que seu
grup municipal va estar més d’una hora a la comissió informativa
debatent aquesta proposta, indicant que el que ara no faria seria tornar a
repetir altra vegada tot el que en allà s’havia dit. Per això, el Sr. Dalmau
va dir que el seu grup es ratificava en tot el que s’havia recollit a l’Acta
de la Comissió Informativa, en la qual s’exposava correctament l’opinió
de CiU respecte d’aquesta questió, raó per la qual va reiterar que la seva
posició seria la de l’abstenció.

Finalment, va fer ús novament de la paraula el Sr. Jiménez, el qual va
recordar que el que avui es portava a aprovació era el planejament,
assenyalant a aquests efectes que respecte d’altres questions col·laterals
plantejades a la comissió, no eren avui objecte de tractament, si bé va
reiterar que la voluntat de l’equip de govern era la de intentar arribar a
acords el més amplis possibles, sempre i quan quedessin també
degudament garantits els interessos públics, que estaven -no calia dir-ho-
per sobre dels particulars.




