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BARCELONÈS

Detenen l’arquitecte de
Cubelles, que va espiar regidors
a Els Mossos el van detenir després que el govern local denunciés la descoberta d’una gravadora
en un despatx d’Urbanisme a El treballador diu que té problemes laborals i que “és un greu error”
Albert Mercader
CUBELLES

Signatures perquè
a Pineda no es
multi els ciclistes

—————————————————————————————————

“L’escolta que es
va fer va ser un
greu error. Estava
obsedit pels seus
problemes laborals”
PORTAVEU DE L’ARQUITECTE
MUNICIPAL DE CUBELLES

la tarda, aquest diari es va
poder posar en contacte
amb l’entorn de l’arquitecte, que té 37 anys i que actualment està de baixa, i
aquest, a través d’un portaveu que va preferir quedar en l’anonimat va fer
públic que reconeixia que

havia estat “un greu error”
fer els enregistraments; a
més, va explicar que, si ho
havia fet, era perquè estava “obsedit pels problemes
laborals” que té a l’Ajuntament “i perquè coneix el
govern”. El portaveu de
l’arquitecte va negar que
l’escolta estigués relacionada amb la revisió del
POUM, que va quedar sobre la taula en el mandat
passat i que ara el govern
local (ICV-EUiA, UC-Rcat i
el PP) està treballant per
aprovar-lo durant aquest
mandat. El cas, el porta
el jutjat de primera
instància i instrucció 8
de Vilanova i la Geltrú. ■

La crisi no es nota en el
sector de la restauració si
es té en compte la proliferació de les terrasses.
El president del Gremi
d’Hostaleria i Turisme de
Mataró i el Maresme, An-

toni Graupera, xifra l’augment en un 30% des que
amb la llei antitabac molts
establiments han optat
per ampliar el seu negoci a
l’exterior. Això ha provocat que molts ajuntaments s’hagin vist obligats
a refer les ordenances
d’ocupació de la via públi-

ca o modificar les taxes
que cobren pels metres
ocupats. És el cas de Canet
de Mar, on ara s’ha unificat una taxa per a tot l’any
als qui tenen terrassa. Segons Graupera, hi ha ajuntaments que ara, en plena
crisi, són més permissius
amb la normativa. ■

Punt Avui, El, 2011-11-05, p. 39.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

“Correcte funcionament”

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El govern local es va veure
forçat ahir, a les nou del vespre, a fer pública una nota informativa a causa de la insistència dels periodistes per
posar-se en contacte amb
l’alcaldessa, que ahir va evitar, fins al capvespre, posarse al telèfon només per comunicar que s’estava redactant una nota de premsa sobre el cas. Altres membres
del govern local, però, sí que
van respondre, però es van
excusar dient que el cas estava sent investigat per la policia. En la nota, el govern es li-

Ajuntament
d’Alcanar
ANUNCI

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió de data 7/10/2011, va
aprovar inicialment el projecte d’obres de
connexió i xarxa d’abastament a la urbanització Camp de Tir i c/ Castell, d’Alcanar-Platja, del t.m. d’Alcanar, redactat
per l’enginyer industrial Francesc Aguilà
Llobet, amb un pressupost d’execució material de 370.844,37 € (IVA exclòs).
Per tot això, se sotmet a informació pública el projecte esmentat, pel termini d’UN
MES comptat des de l’última publicació
del corresponent anunci al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o en un
dels diaris de premsa de divulgació provincial, a fi i efecte que les persones interessades puguin examinar l’expedient administratiu i formular-hi les al·legacions i/o
suggeriments que es considerin convenients.
L’ALCALDE, Alfons Montserrat Esteller
Alcanar, 27 d’octubre de 2011

mitava a explicar que s’havia
localitzat una gravadora digital i que els Mossos els havien comunicat ahir la detenció del treballador municipal.
El govern local diu que “el
consistori lamenta profundament la situació, però garanteix el correcte funcionament
de tots els serveis municipals
amb honestedat i transparència”, i que si no ha fet cap
tipus de declaració sobre els
fets referits és “per tal de
no entorpir la tasca policial
que continuen duent a terme
els Mossos d’Esquadra”.

MARESME

Tordera s’afegeix
als municipis per
la independència
Els vots favorables de CiU, al
govern, i d’ERC, a l’oposició,
van fer possible en l’últim ple
que l’Ajuntament de Tordera
s’afegís a l’Associació de Municipis per la Independència.
La decisió va sorgir arran
d’una moció presentada pels
republicans en suport a la
proposta sorgida des de
l’Ajuntament de Vic, que vol
continuar la tasca feta amb
les consultes celebrades
arreu del territori. ■ T.M.

166520-1045292C

Fe d’errades de l’anunci d’Hisenda publicat el
dia 31 d’octubre de 2011, en què es feia públic
l’acord d’aprovació provisional de l’expedient
relatiu a la modificació de les ordenances fiscals.
En concret, s’informa que les errades detectades són en relació amb les dates, i queden especificades de la manera següent:
-“El Ple de l’Ajuntament de Reus, en sessió de
data 15 d’octubre de 2010, va acordar l’aprovació provisional de l’expedient relatiu a la modificació de les següents ordenances fiscals: (...)
Reus, 28 d’octubre de 2010.
SECRETARIA
Jaume Renyer i Alimbau
EL SECRETARI GENERAL”
Hauria de dir:
-“El Ple de l’Ajuntament de Reus, en sessió de
data 28 d’octubre de 2011, va acordar l’aprovació provisional de l’expedient relatiu a la modificació de les següents ordenances fiscals: (...)
Reus, 28 d’octubre de 2011.
SECRETARIA
Jaume Renyer i Alimbau
EL SECRETARI GENERAL”

156527-1045201A

La frase

El nombre de terrasses
augmenta tot i la crisi
MATARÓ

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Pineda va entrar ahir per registre a l’Ajuntament 450 signatures per
reclamar que la policia local
no sancioni els ciclistes que
deixen lligada la bicicleta al
mobiliari urbà. La formació
entén que no es pot posar
en marxa la mesura sense
que hi hagi un pla de mobilitat
en funcionament i acusa
el consistori de penalitzar
l’ús de la bicicleta. ■ T.M.

L’Ajuntament de Cubelles, ahir a la tarda ■ ALBERT MERCADER

MARESME

E.F.

El regidor de Sant Adrià José
Luis Martínez Cardoso (PSC),
imputat per suposada vinculació amb la màfia xinesa, abandonarà temporalment les seves funcions fins que s’aclareixin els fets. El regidor va posar el seu càrrec a disposició
en quedar en llibertat i ahir
l’alcalde, Jesús Maria Canga,
va acceptar la renúncia. Martínez Cardoso, a qui s’acusa
d’un delicte contra l’administració pública, mantindrà l’acta de regidor. ■ REDACCIÓ

MARESME

161589-1045200A

Els Mossos d’Esquadra
van detenir el 26 d’octubre l’arquitecte municipal
de Cubelles, Xavier Pérez
Díaz, i li van prendre declaració com a acusat d’un
presumpte delicte de revelació de secrets. La detenció, que va confirmar ahir
el cos policial, es va efectuar després que el 20
d’octubre es detectés la
presència d’una gravadora digital en un despatx
del departament d’Urbanisme, a l’edifici de serveis
tècnics, on es reuneixen
regidors, i es presentés denúncia al cos policial.
La notícia de la detenció
de l’arquitecte es va convertir ahir en el principal
tema de conversa entre els
treballadors municipals, i
també al carrer, i va començar a córrer el comentari que es podria haver fet
una sèrie d’escoltes al departament d’Urbanisme,
que té sobre la taula la revisió del POUM del poble. El
fet que el govern local, tot i
els intents ahir perquè expliqués l’incident, no volgués fer cap tipus de valoració del cas i la poca informació facilitada pels Mossos, perquè encara s’està
investigant, van alimentar aquesta versió.
Tot i així, la versió popular no es correspon amb la
realitat. A primera hora de

El regidor
adrianenc imputat
plega per un temps

Ajuntament de
Riudoms
EDICTE
El senyor Pere Domènech Mas ha sol·licitat
a aquesta Alcaldia l’aprovació del projecte
de rehabilitació per a l’adequació d’una masia existent (Mas Fonoll) com a habitatge rural, situada a la finca del polígon 40,
parcel·la 15, del terme municipal de Riudoms.
D’acord amb allò que disposa l’article 48 del
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 57 del Decret 305/2006, de
18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei d’urbanisme, se sotmet a informació pública, durant el termini d’un mes, l’expedient perquè qui ho consideri oportú faci
les al·legacions que cregui convenients.
Aquestes es podran presentar al registre general d’aquest Ajuntament durant les hores
d’oficina.
Riudoms, 9 de febrer de 2011
L’alcalde, Josep M. Cruset Domènech

