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La Sindicatura
no veu a Tossa
cap irregularitat
durant el govern
del PSC i ERC

Marigó atribueix a una «obsessió
personal» la querella de Ridaura

 L’exalcaldessa Colom va

BLANES | DAVID JIMÉNEZ

denunciar el 2009 possibles
responsabilitats comptables
del mandat 2003 a 2007
TOSSA DE MAR | DdG

La Sindicatura de Comptes no ha
observat cap responsabilitat comptable en l’actuació del govern del
PSC-ERC de Tossa durant el mandat 2003-2007 de la socialista Pilar
Mundet, va informar ahir el consistori. Els fets es remunten al gener de 2009 quan l’exalcaldessa
Imma Colom (CiU) va denunciar
al Tribunal de Cuentas una vintena d’«irregularitats» detectades
en auditories. El Tribunal ho va delegar a la Sindicatura i 15 van ser
descartades, segons l’Ajuntament,
perquè no podien generar de forma directa perjudici en l’erari.
De les altres cinc, en dues Colom denunciava pagaments sense justiﬁcació o factura per import
de 10.403.354,04 euros en cinc
exercicis però la Sindicatura deixa
la xifra en 588.389,16 i reconeix que
eren necessàries pel funcionament i que no se’n deriva responsabilitat comptable. Pel que fa als
drets prescrits, es conclou que no
es pot determinar la responsabilitat i sobre increments de despeses
de personal conclou que és diﬁcil
determinar-ho amb exactitud i
tampoc hi ha responsabilitat.
Sobre les certiﬁcacions d’obres
il·legals, examinades totes elles,
tampoc hi troba aquests indicis.

 L’alcalde de Blanes defensa la legalitat del conveni signat el 2006 amb l’Escola de Música
CARLES COLOMER

L’alcalde de Blanes, Josep Marigó, va haver de sortir a defensar-se
d’una nova querella del president
del Club d’Hoquei de Blanes, Josep Ridaura, la segona en mig
any. La jutgessa ha citat a declarar
el batlle, la seva dona i l’interventor per un suposat delicte de prevaricació i tràﬁc d’inﬂuències pel
conveni amb l’Escola de Música
–quan la dona era membre de la
Junta– que no estaria justiﬁcat.
Marigó, que va mantenir que
encara no ha rebut la citació, va relatar que el conveni amb l’Associació Banda-Cobla Col·legi Santa Maria es va signar el 2006 perquè Blanes no té escola de música municipal. «És una entitat sense ànim de lucre dirigida pels mateixos pares» i es va fer per «donar
suport, potenciar i facilitar la formació musical» a les escoles amb
una vigència de dos anys més dos
a raó de 45.000 euros anuals.
Els diners apareixien als pressupostos de manera «nominal», va
defensar Marigó, i es va aprovar en
Junta de Govern. Amb el document en mà, va defensar que hi havia unes «ﬁtxes de seguiment mensuals» i una memòria anual que
havia d’avaluar una comissió i que
tot quedava justiﬁcat. A més, el nou
govern de Josep Trias (CiU) de
2007 va renovar el conveni amb
«els mateixos mecanismes de control, seguiment i ﬁscalització».
Sobre el paper de la seva dona,
Marigó va defensar que treballa al
consistori des de fa 35 anys i és la

L’alcalde de Blanes, al centre, ahir acompanyat de l’equip de govern.

cap de negociat de recaptació tributària i no tenia res a veure amb
el control i ﬁscalització dels convenis. «El seu són els impostos i taxes municipals», va dir. Sobre el paper de l’esposa a l’Escola, va dir que
estava a la junta, però perquè com
a pares hi portaven els ﬁlls i hi
col·laboraven «com la resta» de famílies i «mai ens hem beneﬁciat
d’aquest conveni», va assegurar.
L’alcalde va dir que «Ridaura demostra de nou la seva voluntat
d’instrumentalitzar la justícia i els
mitjans de comunicació per exercir la seva obsessió, revenja i el seu
odi contra la meva persona» per
«perjudicar-me a nivell personal»
i «intentar acovardir-me i apartarme de la política per inﬂuir en les
decisions municipals que el poden
beneﬁciar», va mantenir Marigó.
També va recordar que tot té el
seu origen quan va demanar el
2010 que li obrissin un expedient

urbanitzacions i zones
aïllades creant un perjudici
econòmic d’uns 44.400 €
SANTA COLOMA DE F. | E.B.

Els Mossos d’Esquadra han
desarticulat un grup de lladres que
robava cablejat telefònic de coure
en urbanitzacions i zones aïllades
de la Selva interior. Els agents de la
comissaria de Santa Coloma van
detenir aquest grup criminal que
qualiﬁquen de molt actiu i especialitzat el 8 de maig a Tordera.
Els arrestats són dues dones i tres
homes, d’edats compreses entre
els 25 i els 41 anys, de nacionalitat

espanyola, boliviana i marroquina.
També se’ls va imputar un delicte
de desordres públics. Els detinguts, dels quals dos d’ells tenien antecedents, van passar el 10 de maig
a disposició del jutjat d’instrucció
en funcions de guàrdia d’Arenys de
Mar, el qual va decretar llibertat
amb càrrecs.
Des de mitjan mes de febrer, els
Mossos van constatar un lleuger
augment de robatoris de cablejat de
telefonia a la comarca. Entre les poblacions afectades hi ha Maçanet
de la Selva, Massanes, Hostalric,
Caldes de Malavella i Santa Coloma de Farners.
La majoria de les sostraccions es
feien durant la franja horària nocturna, en zones boscoses i aparta-
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«És el del cas Manga»
Sobre qui és Ridaura, va enumerar
que és «el del cas Manga» on apareix per voler col·locar «una familiar directa seva com a treballadora
del Consell» perquè «se li devien
favors», segons el sumari del cas.
També és el que «ha estat sancionat diverses vegades per la Federació […] per “insultar” àrbitres»;
el que «persegueix obsessivament
periodistes» i denunciant-los «si no
s’ajusten al que vol» o el que «es
permet insultar i amenaçar als
regidors» amb frases com «venuts» i «no podreu anar pel carrer»
DIARI DE GIRONA

Detenen un grup de
lladres que robava
cable de coure
 Van fer nou robatoris en

a Ridaura per insultar i intentar
agredir dos conserges municipals.
Des de llavors, hauria començat la
«persecució obsessiva» amb unes
actuacions judicials que han quedat arxivades, va afegir. Més recentment, ja com alcalde, no va renovar el conveni amb l’Hoquei.

Part del cablejat robat a l’interior d’un dels vehicles de la banda.

des. Tot apuntava que els lladres tallaven petites longituds de cable per
tal de transportar-lo millor i un
membre del grup efectuava tasques
de vigilància per evitar ser descoberts. Les línies de telefonia que es
van veure més afectades van ser
aquelles que donaven servei a urbanitzacions i zones aïllades. L’afectació va arribar a gairebé 1.000
línies.

Es van produir un total de nou
sostraccions d’entre uns 200 i 250
metres de cablejat cadascuna. Es
calcula que el perjudici econòmic
que han produït els diversos robatoris que s’atribueixen a la banda ha
estat d’uns 44.400 euros.
Entre els robatoris que van perpetrar n’hi ha per exemple un que
es remunta al 6 de març, a Hostalric. En aquest, els lladres van actu-

per donar suport al pressupost.
A més, va afegir que el Club
d’Hoquei és una «Fundació Privada» i que Ridaura la presideix de
«manera personalista» i té el «control absolut de l’entitat» i no disposa «d’òrgans de transparència ni
de control» i els participants «no tenen representació a la cúpula».
La resposta de Ridaura
Per la seva part, l’Hoquei va contestar que «falta a la veritat» quan
Marigó diu que no ha rebut citació.
«Dilluns van estar ell i la seva
dona» al despatx del seu advocat
«per tractar la querella» i «desconeixem qui paga la minuta».
També que el 2006 el conveni
estava «al capítol d’alcaldia sense
detallar» donant en tots els anys
«360.000 euros» i havia de «passar
com a partida nominativa i aprovar-ho al ple». Recorden que la
seva esposa era «secretària i/o vocal» de l’Escola i no «uns pares
més». Sobre les denúncies arxivades, aﬁrmen que, o van «prescriure» o «va morir la persona
que podia acreditar la malversació» o que s’han recorregut.
Sobre l’incident amb el conserge van aﬁrmar que ara «treballa a la Ciutat Esportiva sense reunir els requisits» i recorden que
«segons denúncia policial, ha tingut dues macro pintades, la darrera
“Marigó ets un lladre” a la façana
de casa seva» i que «l’exalcalde de
Sabadell també deia que el persseguien i que era innocent. I ara on
està?», va sentenciar Ridaura.
ar en una línia telefònica propera a
la depuradora de Massanes i van
sostreure 200 metres de cablejat. Un
altre dels fets se situa a la urbanització d’El Molí de Maçanet de la
Selva. El grup criminal va actuar el
21 de març i van sostreure 220 metres de cable de coure d’una línia a
tocar el quilòmetre 690,3 de la Nacional II. Al mateix municipi, van
tornar a actuar-hi sis dies més tard,
el 27 de març. Van emportar-se
100 metres de cablejat telefònic
d’una línia que es troba a la C-35,
a la zona de Torre Morata de la urbanització de Residencial Parc de
Maçanet.
Després de diverses indagacions
sobre tot els casos que s’havien
detectat a la comarca, els Mossos
van concloure la investigació el 8 de
maig, amb la identiﬁcació i detenció de tots els integrants de la banda. Estan acusats dels delictes de
danys, furts, desordres públics i
pertinença a grup criminal. Els detinguts van passar el dia 10 de
maig a disposició judicial i el jutge va decretar la seva llibertat amb
càrrecs.

