■ Diari de Girona

DIVEnDRES, 4 D’AbRIL DE 2014 17

LA SELVA

CORREU ELECTRÒNIC

laselva.diaridegirona@epi.es

Mallart defensa la legalitat del polèmic
cànon de Rec Madral i Riera Cabanyes
 L’administrador de les dues companyies d’aigua declara per la querella de 348 abonats d’urbanitzacions de Vidreres i Lloret
ANIOL RESCLOSA

GIRONA | D. JIMÉNEZ

L’administrador de les companyies d’aigua Rec Madral i Riera
Cabanyes, Carles Mallart, va declarar ahir al jutjat d’instrucció
n.4 de Girona acusat d’estafa, apropiació indeguda i desobediència a
l’autoritat arran de la querella presentada per 348 abonats d’urbanitzacions de Vidreres i Lloret que,
arran d’una sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) l’any 2004, consideren il·legal la quota que se’ls aplica als rebuts pel transvasament de l’aigua
des de Llagostera. Mallart va defensar que la quota és legal i va presentar 150 resolucions a favor seu
dels jutjats de Santa Coloma de
Farners i de l’Audiència de Girona.
Els querellants són de les urbanitzacions d’Aiguaviva Parc, Terrafortuna, Puigventós, La GobaSant Jaume, Mont-Lloret i Lloret
Residencial. L’any 1999 la Generalitat va aprovar les tarifes on autoritzava a cobrar aquesta quota.
Des d’Aiguaviva Parc van presentar un recurs en entendre que
se’ls cobrava a ells i no a l’Ajuntament de Vidreres ni, per tant, als
veïns del centre. El TSJC admetia
el recurs el 2004 i entenia que el cànon era «arbitràri» i va impugnar
la resolució de 1999. Des de llavors
consideren que la quota és il·legal,
i el mateix consistori ha instat a les
companyies a no cobrar-lo.
El 2011, la companyia va canviar
el concepte de «quota de transvasament» per «aigua en alta» als rebuts i va seguir cobrant el mateix
import (17,51 euros més IVA, cada
dos mesos). Els querellants creuen
que s’hauria comès un delicte
d’estafa, apropiació indeguda i

L’administrador de les companyies d’aigua, Carles Mallart, ahir acompanyat del seu advocat, Carles Monguilod.

desobediència a l’autoritat perquè han cobrat una «quantitat indeguda» pel transvasament que
van ser «declarades il·legals pels tribunals», sense fer cas els posteriors
requeriments i que després van
canviar el nom de «transvasament» per «aigua en alta». Així, demanen la devolució del que s’ha
cobrat «indegudament» i exigeixen
el pagament de 467.518,67 euros.
Les sentències favorables
En la seva declaració al jutjat, Mallart va manifestar que la polèmica quota «és legal», i va presentar
més de 100 sentències dels jutjats
de Santa Coloma de Farners i més
de 50 de l’Audiència Provincial de
Girona «resolent recursos d’a-

pel·lació favorables a les companyies» d’aigua. Va defensar que la
sentència del TSJC «no diu que la
quota sigui il·legal», sinó que va invalidar l’import de la quota especíﬁca de la urbanització que va recórrer i que el TSJC resolia que era
arbitrària respecte al que no es cobrava als veïns del centre, però, en
tot cas, no deia que era il·legal.
Mallart va admetre que era coneixedor dels requeriments de
l’Ajuntament, i posteriorment del
conseller d’Innovació Universitats i Empreses del 2007 perquè
deixés de cobrar la tarifa. Amb
tot, va argumentar que els requeriments «no tenien res a veure»
amb la sentència del TSJC, fet pel
qual les companyies van presen-

Mor una veïna de Blanes en xocar
dos cotxes a la N-II a Tordera
 Els conductors van resultar

ferits menys greu i la víctima
era una de les acompanyants
en un dels vehicles implicats

S’investiguen les causes de
l’accident, on va morir la jove
veïna de Blanes, de 26 anys i
de nacionalitat romanesa

TORDERA | E.B.

faltaven pocs minuts per les tres de
la tarda al punt quilomètric 685 de
la n-II en sentit Tordera, indret on
hi ha una benzinera. Van xocar dos
turismes, un Fiat Panda i un Hyundai I30 per causes que encara es
desconeixen. A conseqüència d’això, una veïna de blanes, Ionela
Dorina C., de 26 anys i nacionalitat romanesa va morir. La dona era
l’acompanyant d’un dels dos vehicles implicats en l’accident.

Una veïna de blanes de 26 anys
va morir ahir en un accident a la nII a l’alçada de Tordera. Dues persones més van resultar ferides en
estat menys greu. Com a conseqüència de la col·lisió dels dos
cotxes la via va estar amb pas alternatiu durant gairebé dues hores
i mitja, cosa que va provocar retencions.
L’accident es va produir quan
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Per altra banda, els conductors
dels dos cotxes van resultat ferits
de caràcter menys greu i els efectius del Sistema d’Emergències
Mèdiques (SEM) els van traslladar
a l’hospital Trueta de Girona.
A causa de l’accident es van
produir retencions en aquesta via
que uneix Girona amb barcelona.
Els Mossos hi van donar pas alternatiu al voltant de dos quarts de
tres de la tarda ﬁns a tres quarts de
sis, quan es va restablir el trànsit.
En les tasques d’emergències hi
van intervenir quatre patrulles de
Mossos, dues dotacions de bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i l’helicòpter medicalitzat del SEM.

tar diferents al·legacions i van tornar a fer constar les sentències favorables dels jutjats de Santa Coloma i de l’Audiència Provincial.
Preguntat per l’acusació sobre
«què es pot fer per deixar de cobrar
les quotes il·legals», Mallart va
respondre que «llegir-se bé les
sentències de l’Audiència i del
TSJC on queda rotundament clar
que són perfectament legals».
A més, eximeix de qualsevol
responsabilitat a la seva ﬁlla, Anna
Mallart, a qui, juntament amb ell,
l’acusació demanava els 467.000
euros de ﬁança solidària amb avals
bancaris o béns patrimonials.
Preguntat pel seu advocat, Mallart va recordar que «en tots els documents oﬁcials i no oﬁcials es re-

ferien a la quota de transvasament i a la quota d’aigua en alta
amb el mateix concepte» i que
«no era intenció d’enganyar a ningú, donat que es cobrava el mateix
import i són conceptes sinònims».
L’escrit de la defensa
Després de la declaració, l’advocat
de l’acusat, Carles Monguilod, va
fer arribar un escrit als jutjats per
complementar les paraules del
seu client. En aquest, considera
que «és absolutament i radicalment fals que hi hagi hagut alguna resolució judicial» que hagi
declarat il·legal la quota. Tot el
contrari, afegeix, remetent-se a
les resolucions judicials «fermes
dient que les companyies tenien
dret a cobrar-les i ﬁns i tot a reclamar-les judicialment en cas d’impagament». Per això, considera
que procediria l’arxivament de la
causa per «ser mentida que algú
s’hagi apropiat indegudament».
Monguilod reﬂexiona que «probablement s’ha admès a tràmit la
querella perquè els querellants
no fan menció» a les sentències de
Santa Coloma i l’Audiència i, a
banda de demanar també imposar les costes a la part contrària
«per la seva evident temeritat i
mala fe», es reserva el dret «a presentar una reclamació penal per
enganyar al jutjador amb l’ocultació voluntària i maliciosa d’una importantíssima documentació».
Si rectiﬁquen, diu Monguilod,
«acceptaríem que no es va fer
menció de les sentències perquè
n’ignoraven l’existència» però si
persisteixen «no seria un error
sinó una maniobra per aconseguir
confondre i enganyar el jutjador».
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Reunió del patronat del Castell de Montsoriu
 El Patronat del Castell de Montsoriu es va reunir ahir per donar compte de
diversos àmbits que tenen com a protagonista el castell. El president de l’ens,
Joan Garriga, va esmentar les visites o els actes del 650è aniversari de la
mort de Bernat de Cabrera. Per la seva part, el tècnic de Cultura, Joan Carles
Codolà, va presentar els projectes i actuacions. En la reunió es va presentar la
memòria 2013 i es van donar a conèixer les actuacions futures.

