Nota de premsa
Representants de l’Ajuntament i de l’Associació de Càmpings de
Sant Pere Pescador (ACSPP) es reuneixen amb el conseller Baltasar
per activar la redacció i tramitació dels plans especials
Sant Pere Pescador, 3 de novembre de 2009. Representants de l'Ajuntament i de l'Associació
de Càmpings de Sant Pere Pescador (ACSPP) s’han reunit a Barcelona amb el conseller de
Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, per tractar el tema de la tramitació dels Plans
especials per a ús de càmping en sòl no urbanitzable, tramitació que afecta a tots els càmpings
de l’ACSPP.
Durant la reunió, a la qual van assistir per part del consistori el seu alcalde, Jordi Martí i el 1r
tinent d'alcalde, Agustí Badosa, es va posar de manifest la voluntat de la conselleria de trobar
una solució a la tramitació dels Plans especials, que en aquests moments es troba en un punt
mort, ja que es considera que les instal·lacions de càmping potencien un tipus de turisme verd
i sostenible que és respectuós amb el medi natural, alhora que són un motor fonamental de
l'economia i desenvolupament local pel que fa, entre altres coses, a la generació de riquesa i a
la creació de llocs de treball.

Compromís de la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge per desencallar la situació
amb els serveis tècnics territorials de Girona
El compromís del conseller va ser el de fer un esforç i ser flexibles des dels serveis tècnics
territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge a Girona per trobar mesures
imaginatives que facilitin la redacció dels Plans especials per fer possible que els càmpings
puguin adaptar urbanísticament la seva activitat al més aviat possible a la normativa del Pla
director urbanístic del sistema costaner (PDUSC)1 i 2 sense haver de reduir la superfície de
creixement que els permet el Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador del 2001 i
el Text refós del 2003, i així poder continuar sent competitius i oferir els millors serveis en un
sector càmping cada vegada més exigent a escala internacional.
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