Casa

de la Vila

REFERÈNDUM SOBRE LA CONSTITUCIÓ EUROPEA
20 de febrer de 2005

Cens:............................867
Votants:........................452
Vots SÍ: ...........221
Vots NO:..........170
Vots en blanc:....61
Vots nuls:.............6
Ciutadans votant a la mesa pel referèndum constitucional

CONSULTA POPULAR SOBRE EL TRAÇAT DE LA C-31 I LA C-252
El dia 20 de febrer, coincidint amb el Referèndum sobre la Constitució Europea, i fins al dia 25, l’Ajuntament
va fer una consulta popular per veure quina era l’opinió
del poble respecte al projecte de condicionament de
les carreteres C-31 i C-252 proposat pel Departament
de Política Territorial i Obres Públiques.
Les preguntes a les quals s’havia de contestar eren
aquestes:
1. Estàs d’acord amb el projecte de traçat «Condicionament de les carreteres C-31 i C-252 de Verges a Torroella de Fluvià», tal com l’ha redactat i presentat a
informació pública la Direcció General de Carreteres?
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2. Estàs d’acord amb un projecte de traçat similar al
proposat per la Direcció General de Carreteres però
que s’adeqüi al màxim al nivell actual del terreny, sense terraplens, que respecti al màxim canals, serveis,
camins i accessos a camins, que perjudiqui al mínim
possible els terrenys agrícoles i amb una rotonda al
mateix nivell a l’encreuament de les dues carreteres?
3. Estàs d’acord amb un enllaç sud per sobre la Mota
fins a la carretera actual?
Els resultats són els que apareixen en els quadres.
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La resposta majoritària, doncs, va ser aquesta:
NO aprovar la proposta de condicionament de la carretera feta pel DPTOP.

Cens d’habitants: 1.016
Nombre de votants: 372

Finalment, la majoria va aprovar, si es feia la carretera,
de fer-hi un enllaç sud per sobre de la Mota.

Empadronats
Pregunta

SÍ aprovar la proposta de l’Ajuntament de fer una carretera que respecti el territori.
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22

4

40

Els resultats, com es pot veure, coincideixen, tant per
als empadronats com per als no empadronats (el vot
dels quals, però, no era vinculant).
Per a tot aquest procés s’havia creat una comissió integrada pels regidors de CiU, els d’ERC i els tècnics
Jordi Montaner (geòleg), Lluís Gratacós (arquitecte) i
Xavier Hors (advocat). Aquesta comissió, que va decidir les preguntes de la consulta, s’ha encarregat de
preparar i presentar les al·legacions que l’Ajuntament
ha presentat al projecte i també en farà el seguiment i
estudiarà la millor solució.
L’AJUNTAMENT
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Instantània de la consulta popular sobre la variant

C/ Àngel Guimerà, s/n
(Cruïlla la Fosca, km. 40)
Tels. 972 31 49 00 - 972 60 18 85
Fax 972 31 88 62
17230 PALAMÓS(Girona)
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http://www.nauticapalamos.com
e-mail: info@nauticapalamos.com
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