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LA SELVA

Lloret pagarà 66.000 € al
club nàutic de cala Canyelles
per la caiguda d’un pi el 2003
 El consistori aprova un conveni amb el Club per donar compliment a una

sentència del TSJC que obliga l’Ajuntament a fer front als desperfectes

L’alcalde de Tordera diu
que «no hi ha delicte»
i que tot es va fer «bé»
 El batlle denuncia que la

informació surt ara, perquè fa
pocs dies que el van absoldre
pel cas dels abocaments
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LLORET DE MAR | JORDI VERA

TORDERA | J.VERA

L’Ajuntament de Lloret de Mar
pagarà 66.000 euros al Club Nàutic de cala Canyelles per la caiguda d’un pi el 2003 que va esclafar
part del bar de la instal·lació. El
consistori ha aprovat un conveni
pel qual es vol donar compliment
a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) d’aquest estiu que els obliga a fer-se’n càrrec. En concret, el
consistori pagarà uns 49.500 euros
i l’asseguradora es farà càrrec de
16.508 euros restants.
L’Ajuntament de Lloret ha aprovat per Junta de Govern Local fa
pocs dies aquest conveni amb el
Club Nàutic de Cala Canyelles per
fer el pagament dels desperfectes
que va provocar la caiguda d’un pi
el 19 de juliol de 2003 i que va fer
malbé les instal·lacions del bar
que hi havia. Segons es recull en el
conveni, l’Ajuntament farà tres
pagaments de 16.508 euros anualment. El primer serà en la mateixa signatura del conveni, el segon durant el 2013 i el tercer en el
2014. En total, doncs, l’Ajuntament pagarà 49.525 euros. La resta de diners, ﬁns els 66.000 euros,
els posarà la companyia d’assegurances Zurich, que assumeix el
25% del total.
Segons va explicar el regidor

L’alcalde de Tordera, Joan Carles
Garcia, es va mostrar ahir tranquil
en relació als dos processos que estan oberts en dos jutjats del Maresme i que ell aparareix com a imputat acusat d’haver afavorit presumptament els negocis d’un exregidor a qui hauria concedit a dit
un servei de transport escolar autoritzat unes obres i va assegurar
que l’Ajuntament «ha actuat bé» i
que «no hi ha delicte». A més, es va
mostrar sorprès perquè aquestes
informacions hagin sortit ara, ja
que fa molt de temps que es coneixen. De fet, ho va atribuir a la
circumstància que fa pocs dies es
va fer pública la seva absolució en
el cas dels abocaments i «això deu
haver sentat malament algú».
Aquest cap de setmana ha sortit a diversos mitjans que l’alcalde
de Tordera està imputat en dos
processos per haver afavorit els interessos de l’exregidor Lluís Barrera. En un dels casos se l’acusa de
prevaricació per la concessió del
servei de transport escolar a l’empresa de Barrera, que durant set
anys va ser adjudicat pel Consell
Comarcal del Maresme. L’altre procés deriva de les suposades irregularitats en les autoritzacions que
l’Ajuntament va donar a l’exregidor
per al condicionament d’una àrea

El pi caigut sobre les instal·lacions del club nàutic el juliol de 2003.

de Platges de Lloret, Ignasi Riera,
l’Ajuntament «ha negociat» amb el
Club Nàutic de Cala Canyelles per
arribar a un acord sobre el pagament dels desperfectes i complir la
sentència i d’aquesta negociació
n’ha sorgit el conveni ﬁnalment
aprovat. En aquest sentit, la sentència parlava de 76.000 euros,
però la negociació entre les dues
parts n’ha rebaixat el preu ﬁnal.
La sentència del TSJC, que es va
fer pública aquest passat estiu,
preveia que l’Ajuntament pagués
49.500 euros, més 26.700 euros
en interessos. Aquest dictamen
acabava amb un llarg procés de reclamacions administratives i ju-

dicials. A més, en la sentència assegurava que «els danys i perjudicis van ser causats per la deixadesa del consistori» en no resoldre el
que podia produir la caiguda de
l’arbre, ja que ﬁns i tot tenia un informe d'un tècnic municipal.
En la primera sentència, però,
tant el jutjat contenciós com l'Ajuntament negaven al bar afectat
qualsevol dret d'indemnització
perquè no tenia llicència municipal, tot i que feia molts anys que estava oferint els serveis. El TSJC va
aﬁrmar que sí que l’havia de cobrar
perquè estava acreditat que feia
aquests serveis en pagar els impostos al consistori.

Primera reunió
amb EUiA a Blanes
per negociar
el pressupost

Santa Coloma crearà una empresa
mixta per fer la gestió de l’aigua

BLANES | JORDI VERA

l’augment de l’IBI imposat
pel Govern de Rajoy i farà un
ple per trobar-hi solucions

L’equip de Govern de Blanes va
fer ahir la primera reunió amb
l’oposició per començar a negociar
el pressupost municipal, que està
previst que pugui anar a ple a ﬁnals
de mes. En aquesta primera trobada va ser el grup d’ICV-EUiA el
que es va reunir amb el govern i els
altres dos ho faran properament.
Segons va explicar el portaveu
d’EUiA, Joan Salmeron, el grup va
portar una bateria de 16 preguntes, que «resumeixen el neguit per
la part més social i que és la que
pateix més», perquè el govern expliqués les retallades. A més, EUiA
li va dir al regidor d’hisenda, que
«són uns pressupostos socialment
molt durs» i que «potser ens equivoquem si li fem pagar als ciutadans la situació», va comentar
Salmeron. El portaveu va assegurar, però, que encara no es deﬁneixen i que s’estan reunint amb
molts dels grups perjudicats per
acabar de posicionar-se.

 L’ajuntament rebutja

SANTA COLOMA DE FARNERS | E.BATLLE

L’Ajuntament de Santa Coloma
de Farners ha decidit que constituirà una empresa d’economia
mixta per gestionar de forma integral l’aigua del municipi. Ahir es va
donar el primer pas cap a aquesta
futura empresa, amb l’acord per
iniciar l’estudi per a la seva constitució. El punt es va aprovar amb els
vots de l’equip de govern (CiU i
PSC) i la resta de l'oposició (ERC i
Cpc), amb l'excepció de la CUP, que
va votar-hi en contra.
Aquesta idea neix en veure que
la concessió per la gestió de l’aigua
està a punt de ﬁnalitzar, i com va explicar el regidor de Medi Ambient,
Josep Cullell(CiU), amb la creació
d’una empresa on hi ha representació municipal, l’ajuntament hi
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tindria més capacitat de decisió. El
regidor va assegurar que la nova
empresa d’economia mixta començarà a funcionar a partir de l’1
de gener. Aquesta empresa s’encarregaria de tot el cicle de l’aigua
i podria gestionar en un futur el sanejament, cosa que ﬁns ara es troba a mans de la Generalitat.
Des de l’oposició, tots els grups
amb excepció de la CUP van estar
d'acord a fer l'estudi i que l'ajuntament tingui més poder en la gestió de l'aigua. En canvi, des de la
CUP Eloi Ginestà va dir que la
proposta era «positiva», però al
seu parer, un bé com l'aigua ha
d’estar en «mans majoritàriament
públiques».
En contra d’augmentar l’IBI
Un tema econòmic que es va tractar al ple va ser una moció proposada pels dos grups del govern
sobre el rebuig a augmentar l’IBI,
com marca el Reial Decret del Govern de Rajoy d’aquest desembre.
En el cas de Santa Coloma, com va

defensar l’alcalde i també edil d’Hisenda Antoni Solà, hi estan en
contra perquè al municipi «l’IBI ja
s’augmenta entre un 6 i 7% cada
any perquè es fa la revisió cadastral», i per tant, al seu parer, «no cal
gravar més els veïns». Si s’acaba
aplicant aquesta puja, tot i l’acord
de ple que s’enviarà a l’Estat, l’augment de l’IBI podria arribar a prop
del 12%, afectant la puja la meitat
d'immobles de la població, segons
Solà. Finalment, però, fruit del debat al ple, a la moció s'hi van afegir les demandes de CpC i ERC, que
consisteixen a estudiar les seves
propostes per evitar la puja de l'IBI com ara modiﬁcar l'ordenança
ﬁscal general en dos articles, com
va demanar Colomencs, i des
d'ERC es va demanar que es valori la possibilitat de boniﬁcar la
puja prevista de l' impost en els
afectats.
Després de l'estudi, el govern es
va compromeyre a fer un ple extraordinari per aprovar-ho si es
pot fer de forma «legal», va aﬁrmar

on estacionar els seus autobusos.
«No entenc per què surt ara», va
assegurar Garcia, que va recordar
que el cas ja és als jutjats des de fa
més de tres anys. «Això és conseqüència de la sentència absolutòria de fa dues setmanes», va afegir.
Garcia va defensar que l’Ajuntament «ha actuat bé» en el cas de la
llicència a l’exregidor. Segons va explicar, Barrera va fer més obres del
que havia sol·licitat i llavors l’Ajuntament «li va obrir un expedient
d’infracció urbanística», va paralitzar-les i li ha posat «ﬁns a tres
multes». La situació, però, està
com al principi, ja que per tornar
a deixar els terrenys com estaven
l’exregidor hauria d’entrar per la NII i el Ministeri no els dóna permís,
va explicar Garcia.
En el cas del transport escolar,
Garcia va explicar que es tractava
de poder seguir portant els nens de
Tordera ﬁns a l’interior de la urbanitzacions. El consistori –va relatar– tenia un acord amb l’empresa que feia el servei a través del
Consell Comarcal del Maresme,
però el Consell va fer un concurs
i va canviar d’empresa. Llavors el
consistori va fer un decret per poder atorgar el servei de bus no obligatori i poder continuar amb l’acord pel qual els nens anaven
«ﬁns les urbanitzacions i no a peu
de carretera». El canvi, però, no es
va fer correctament com va posar
de manifest una sentència del
TSJC i ara ﬁscalia ho investiga.
Tot i això, Garcia va explicar que es
va fer un concurs i va guanyar
l’empresa de Barrera.
el batlle. La moció es va aprovar pel
govern, CpC i ERC i les abstencions
de la CUP i PP.
Un altre aspecte econòmic que
va centrar el ple va ser el pla econòmic ﬁnancer per als exercicis del
2012 al 2014, que l’alcalde, Antoni
Solà, va defensar explicant que és
un pla que l’ajuntament ha de fer
«perquè volem anar a crèdit», i
que malgrat que la situació econòmica és positiva a l’Ajuntament,
va aﬁrmar que amb «un estalvi
net positiu i per sota del 75% d’endeutament, no complim amb l’estabilitat pressupostària». El pla es
va aprovar amb els vots del govern
i les abstencions de tota l'oposició.
El grup d'ERC a l'oposició va presentar una moció aprovada per
unanimitat en què es va decidir
suspendre de forma temporal l'activitat de la ràdio municipal i redeﬁnir el seu futur. Els republicans
denunciaven en el text que l'actual ha deixat de fer la funció «informativa i de divulgació», va dir Joan
Martí, així com s’ha convertit en un
mitjà amb «programació pràcticament centrada en la música». Des
de l'equip de govern es va estar d'acord a fer la redeﬁnició del mitjà, un
fet en què treballen, va aﬁrmar
l'edil de comunicació, Cristina
Trias (CiU).

