El nou regidor d'Hisenda admet que les
adjudicacions de tres places van ser nregulars.
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L'a1calde afirma que l'Ajuntament fara front a les factures pendents
FRANCESC

SANTIAGO

• El nou regidor d'Hisenda, CarIes Aulet, de
CiD, va admetre dilluns; en l'últim pIe de l'any,
que les adjudicacions de les obres de tres places
torderenques s'havien fet de forma irregular. L'Ajuntament té pendents per pagar factures per valor
El pIe va aprovar abans-d'ahir
la cinquena i última modificació
de credit del pressilpost de 1997,
per valor de 34.073.123pessetes,
amb els únics vots a favor de
l'equip de govern, format per
CiD i l'AlT. El grup del PSC,
a l'oposici~, va tornar a carregar
contra la política pressupostaria
de l'Ajuntament i va dir que el .
govern no té objectius «i treballa
sobre la marxa». Les factures
pendents de la remodelació de
la pla~a Lluís Companys, la urbanització de la rotonda deIsPalsos Catalans i elparc de l'Amistat
van centrar la discussió entre el
govern i.l'oposició. Finalment,
el nou regidor d'Hisenda, CarIes
Aulet, va acabar admetent que
les adjudicacions d'aquestes
obres s'havien fet de forma irregular. Després del pIe, pero, Aulet va matisar que l'únic error
comés va ser no adjúdicar tot
el projecte sencer. El cap del
PSC, Jaume Romaguera, entén
que encara s'haura de convocar
un altre pIe abans no acabi l'any
perpoder autoritzar elpagament

de 20 milions de pessetes. L'oposició creu que
encara s'haura de fer un nou pIe abans no acabi
l'any per poder autoritzar el pagament del deute,
mentre que l'alcalde afirma que el pressupost
municipal es tancara amb tota normalitat, sense
necessitat de fer una nova sessió plenaria.
l'any amb normalitat i que no
convocara un pIe el dia 31 de
desembre», va dir Garcia.
D'altra banda:,el PSC tampoc
va veure cIar l'increment de la
previsió pel que fa a la recollida
d'escombraries a la població. Dilluns, els regidors també van
aprovar les últimes modificacions deIs pressupostos de I'Organisme Autonom de Serveis
Comunitaris (OASC) i de I'Organisme Autonom de Radio
Tordera.
Barrera vota contra el govem

d'aquestes factures. En canvi,
l'alcalde, Joan CarIes Garcia, va
anunciar que el de dilluns era
l'últim pIe de l'any. «El senyor
Romaguera pot dir el que vulgui,
'pero l'alcalde té molt cIar que
ja es pot fer el tancament de

El regidor de I'Alternativa In- '
dependent Tordera (AlT), Lluís
Barrera, es va desmarcar de la
resta de govern i va emetre un
vot particular en l'aprovació d'un
conveni entre l'Ajuntament i Inversions Costa Motril, empresa
que gestiona I'Hotel El Molí, i
del canvi de qualificació d'una
part de la finca que ocupa. El'
regidor Lluís Barrera veu poc
cIara l'operació i va dir que Inversions Costa Motril només
pretén especular.

