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EL JUTJAT L’INVESTIGAVA PER SI HAVIA MODIFICAT UNES DATES EXPRESSAMENT PER AFAVORIR UNA PROMOTORA

Arxiven la denúncia de falsificació
contra el secretari de Tossa
MARC MARTÍ

J.MELÉNDEZ
TOSSA DE MAR

El Jutjat d’Instrucció Número 1
de Blanes ha arxivat de forma provisional i parcial les actuacions envers el secretari de l’Ajuntament
de Tossa de Mar, Fernando Sebastián, per un presumpte delicte de falsificació de documents públics, ja que no s’ha pogut demostrar la participació de
l’imputat en el citat delicte. A Sebastián se l’acusava d’haver fet un
canvi de dates en un document
amb la intenció de facilitar l’aprovació d’un projecte urbanístic a
una empresa –Casa Daurada– entrat pocs dies abans a l’Ajuntament. Aquest projecte afectava
precisament la zona on una altra
empresa –Akola Sl– havia intentat durant molt mesos aconseguir,
sense èxit, un permís d’urbanització i que es va acabar venent el
terreny a Casa Daurada. Va ser
mentre Akola SL intentava que se
li aprovés el projecte quan l’arquitecte que treballava per aquesta promotora, Raimonda Mencucci, va querellar-se contra l’arquitecte municipal, Valentí
Provensal. Mencucci afirma que
Provensal li demanava 12.000 euros per permetre tirar endavant el
projecte d’urbanització.

que mai aconseguirien el permís,
van posar a la venda els terrenys,
que van ser comprats per Casa
Daurada.
Canvi de dates

Fernando Sebastián. El secretari, al centre, durant una sessió plenària.

De totes maneres, tot i que la representació de Sebastián va sol·licitar en el seu dia el sobreseïment
parcial i lliure d’aquest cas, el Jutjat d’Instrucció no ha pogut acordar el lliure perquè la investigació per determinar els fets i les persones que hi van participar encara
no ha finalitzat.
Aquesta resolució forma part del
cas del presumpte delicte de xantatge i prevaricació de l’arquitecte municipal, Valentí Provensal,
a la promotra Akola SL per acce-

lerar els tràmits d’aprovació d’un
projecte d’urbanització al carrer
Joan Barber Coris. Provensal hauria demanat a Akola SL un total de
12.000 euros per no posar entrebancs a l’aprovació del projecte
d’urbanització. És per això que
l’arquitecte que treballava per Akola SL, Raimonda Mencucci, va decidir interposar una querella davant la presumpta proposta de
Provensal, en considerar-ho un
xantatge.
Quan Akola SL va considerar

A més a més, un dels testimonis
del cas, Francisco Lluch, que treballava amb Mencucci, hauria
aportat al jutjat uns documents
que revelarien les dates d’entrada
de documentació de la promotora Akola SL a l’Ajuntament de Tossa i que, presumiblement, demostrarien que el secretari de la
corporació els hauria aprofitat per
fer-los passar per documents de
Casa Daurada per agilitzar-los, a
ells si, el permís per urbanitzar.
Tot i això, el Jutjat d’Instrucció
Número 1 de Blanes ha resolt que
«de l’anàlisi de l’activitat instructora portada a terme en les presents actuacions i declaracions de
testimonis i imputats en el cas, no
apareix que Fernando Sebastián,
com a secretari de l’Ajuntament
de Tossa, hagi comès alguna infracció penal i, per això, davant
la falta de dades incriminatòries,
es produeix el sobreseïment, és a
dir, s’atura el procediment personal, de forma provisional i parcial».
Tanmateix, el cas pel presumpte xantatge de Provensal conti-

L’auto afirma que no
se’l pot relacionar
amb la participació
en cap delicte
nuarà endavant per la via judicial.
La darrera declaració en el cas
va ser del testimoni Francisco
Lluch, que va assegurar que, en realitat, existien dos projectes d’urbanització aprovats. Segons Lluch,
tot responia a una estratègia des
del consistori per aprovar immediatament el projecte presentat per
la promotora que havia adquirit
els terrenys, Causa Daurada, després que Akola SL hagués decidit
vendre’ls en considerar que mai
aconseguiria els permisos necessaris. L’altre, s’hauria donat simultàniament a Akola, tot i que
aquestes ja no ostentaven els terrenys.
D’aquesta manera, l’Ajuntament
de Tossa de Mar, presumptament,
segons aquest testimoni, hauria
aprovat el projecte de Casa Daurada, tot i no aparèixer a l’expedient i malgrat que només l’havia entrat tres dies abans i encara
no hauria superat, pel que fa a
temps, els tràmits administratius
necessaris.
El cas ha patit diversos retards a
conseqüència dels reiterats canvis
de jutge així com per l’entrada de
nova documentació relativa a la
investigació, en la qual hi ha imputats diferents membres de l’anterior equip de govern (CiU i
AET).

Vidreres, Breda
i Anglès tanquen
les festes majors

INICIATIVA TEM QUE LA DEROGACIÓ DE LA MORATÒRIA AFECTIN L’AQÜÍFER

ICV acusa el Govern de permetre
més extraccions d’àrids a la Tordera
DdeG
BARCELONA

El grup parlamentari d’ICV ha
entrat un seguit de preguntes a
l’executiu català per tal que aclareixi la derogació de la moratòria
per la qual s’impedia l’extracció
d’àrids a la Tordera. Iniciativa considera que l’aixecament de la prohibició comportarà un augment del
nobre i del volum d’extraccions, a
més d’una possible, major afectació al medi ambient.
Fa només uns mesos s’havia declarat definitivament la sobreexplotació de la conca la Tordera i
posteriorment de l’aqüífer al·luvial de la Tordera mitjana. La declaració determinava una mo-

ratòria sobre les extraccions d’àrids
al riu per evitar l’afectació d’aquestes a la capacitat d’emmagatzematge de l’aqüífer i a la seva qualitat.
Aquesta moratòria ha quedat
derogada en l'aprovació definitiva del Pla que regula la conca i s'ha
substituït pel tràmit d'acompanyar
un estudi hidrogeològic al projecte d'extracció.
Aquest tràmit, per tant, aixeca
la moratòria fins ara existent en
tots els terrenys al·luvials de la Tordera, llevat de les terrasses actual
i baixa del riu, l'únic àmbit en el
qual ha quedat vigent aquesta
prohibició.
Per aquest motiu, des de la formació ecosocialista pregunta al

Govern si és conscient que aquesta mesura significa augmentar el
nombre d'extraccions i possibilitar volum d'extracció de les existents, així com quines són les mesures pensa prendre el Govern per
tal que no s'afecti la capacitat hidrològica de l'aqüífer, ni a la qualitat de les aigües.
Sospita de pressions

ICV lamenta que el Govern aclareixi, atesa la situació crítica de la
Tordera, si s’establirà alguna limitació a aquest tipus d'extraccions
ni com es quantificarà l'ús sostenible dels àrids per tal d'assegurarne la corresponent renovació amb
els cicles naturals d'aportacions del
riu.

Joan Boada. ICV.

Iniciativa-Verds també sospita
que la decisió presa pot respondre
més a les necessitats del Gremi d'Àrids de Catalunya que als requeriments ambientals necessaris per
preservar al màxim aquest aqüífer
sobreexplotat.

VIDRERES/BREDA/ANGLÈS.- Els municipis de Vidreres, Breda i
Anglès continuen avui els actes de les seves respectives festes majors. A Vidreres, entre
els actes destacats, ressalta l’actuació de Toni Albà al Casino la Unió amb l’obra «Alucine», que tindrà en dues sessions, a les set del vespre i a les
onze de la nit.
Mentrestant, a Breda la representació de l’obra «Comando a Distància» d’El Terrat que es desenvoluparà a les
deu de la nit a la Sala Gran del
Cercle Bredenc.
Finalment a Anglès, hi
haurà la tradicional truitada
a la font del Canyo, amb la
presència dels gegants i grallers del municipi. DdeG
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