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La Selva
URBANISME

SUCCESSOS

Lloret de Mar expedienta una inspectora
d’obres per treballar en una promotora

Tordera pateix
en dos dies
quatre agressions
per violència
domèstica

L’Ajuntament ha provat fins a 30 tasques incompatibles amb el seu càrrec públic

DdeG, Tordera.

Quatre casos de violència
domèstica en un cap de setmana és el balanç que va fer
ahir la policia local de Tordera. Entre dissabte i diumenge
es van registrar quatre situacions d’agressió a la parella.
Dos d’aquestes van acabar
amb la detenció de l’agressor,
mentre que els altres dos van
acabar sense arrest segons va
informar ahir Ràdio Tordera.
Una de les detencions va tenir lloc la nit de diumenge,
just després de l’agressió. A
hores d’ara els dos detinguts
estan pendents de passar a
disposició judicial.

Salvador Tordera, Lloret de Mar.

L’Ajuntament de Lloret ha obert
un expedient sancionador a la
funcionària i arquitecte tècnic,
N.C., per «incompatibilitat de tasques». La treballadora municipal
porta sis mesos suspesa de la feina després que l’Ajuntament
comprovés que compaginava la
tasca d’inspectora d’obres amb la
d’arquitecte tècnic per a empreses promotores. Segons fonts
municipals, l’expedientada és
funcionària del consistori des de
fa uns vuit anys.
L’assumpte es va descobrir
arran de la denúncia de la parcel·lista, A.T., de la urbanització
Los Pinares. Aquesta propietària
ha aportat un certificat de control de qualitat de l’empresa promotora Promopinar 2002 S.L.
signat per l’ expedientada. En el
document, N.C. apareix com a
aparelladora del projecte.
Segons el regidor de Recursos Humans de l’Ajuntament, Ignasi Riera, en els sis mesos que
fa que treballen en l’expedient
s’han demostrat 30 feines incompatibles amb el seu càrrec
d’inspectora d’obres de l’Ajuntament i que han estat realitzades
per la impugnada. Fonts municipals asseguren que les irregularitats es van iniciar abans d’aquesta mandat.
L’expedient sancionador s’ha
resolt amb una sanció de dos

L’expedientada
treballava per
la promotora
Promopinar i
Finques Company
■

GENERALITAT

Anglès enceta el
Pla Director de
Participació gràcies
a una subvenció
DdeG, Anglès.
CARLES COLOMER

INSPECCIONS D’OBRA. Les irregularitats a la urbanització Los Pinares han motivat l’expedient sancionador.

anys de suspensió de sou i feina.
En el ple de demà, el consistori
exposarà la denúncia per incompatibilitat. L’expedientada ja ha
presentat al·legacions.
Segons el regidor d’Obra Pública, Josep Teixidor, l’expedientada tenia accés a tota la informació del Pla General. «Un funcionari públic ha de garantir la
seva imparcialitat i l’expedientada disposava d’informació privilegiada que utilitzava per ús propi», ha lamentat Teixidor. A més,
N.C. disposava d’autoritat per
obrir expedients sancionadors.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

La parcel·lista que ha destapat
el cas critica les pràctiques d’estafa de l’empresa promotora,
Promopinar 2002 S.L, així com
de la immobiliària associada, Finques Companys. Segons ella, a
banda de l’expedientada N.C.
també s’hi troben involucrats altres inspectors d’obres del consistori.
Clavegueram al descobert

L’afectada denúncia que li
concedissin la primera ocupació
per una obra que no complia tots
els requisits exigits per la nor-

mativa d’urbanisme. A.T. es
queixa a més que unes excavacions realitzades a més profunditat de la permesa han desviat la
xarxa de clavegueram de la urbanització i ara desemboquen a
la seva finca sense que aquesta
contempli situació de servitut.
Una altra afectada, M.G, té
una finca adjacent a la d’A.T. i
també denúncia l’evacuació d’aigües fecals en la seva finca. Les
dues veïnes culpen la promotora
d’haver inclós una parcel·la extra
enmig de les seves com a detonant de tot el succés.

Anglès rep subvenció de la
Generalitat per elaborar un
Pla Director de Participació
Ciutadana. El suport es va formalitzar el passat 12 de juliol
a la Delegació del Govern de
la Generalitat a Girona, on el
Conseller de Relacions Institucionals i Participació Ciutadana, Joan Saura i l’alcaldessa d’Anglès, Judit Guirado,
van signar un conveni. El Pla
Director de Participació Ciutadana (PDPC), que haurà de
ser vir per planificar de forma
integral la relació amb els vilatans i vilatanes, va iniciar el
procés d’elaboració durant el
mes de març.

TRÀNSIT

BLANES

Una furgoneta
surt de la via a
Tordera i deixa
un ferit lleu
DdeG, Tordera.

DdeG

Anglès ofereix als
comerciants un
curs de màrqueting

L’Ajuntament d’Anglès ha ofert
als seus comerciants un seminari de màrqueting que organitza el Consell Comarcal i que
té com a objectiu incidir en la
qualitat del comerç local.

JOAQUIM ROBERT

Entreguen els
premis del 34è
Trofeu Quillat

El XXXIV Trofeu Quillat de fotografia va entregar més de
1.000 € en premis el passat 16
de juliol es va fer l’entrega de
premis i les obres es poden
veure a la Sala Municipal.

Un accident a la carretera
d’accés a Tordera, la BV-1122,
va acabar amb un ferit lleu segons va informar ahir Ràdio
Tordera. Els fets van tenir lloc
al voltant de les 11 del matí de
diumenge passat, al quilòmetre 3 d’aquesta carretera,
quan una furgoneta Citroën
Berlingo va sortir de la via. El
conductor i únic ocupant del
vehicle va resultar ferit lleu i
va ser traslladat a l’hospital de
Calella. Al lloc dels fets s’hi
van desplaçar dues patrulles
dels Mossos d’Esquadra, una
patrulla de la policia local de
Tordera i dues dotacions dels
Bombers de la Generalitat de
Catalunya.

