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SUCCESSOS

URBANISME

Deixen en llibertat els
dos sospitosos de 200
robatoris a Lloret

Tordera assumirà les obres
d’urbanització de Les Farreres

Els Mossos els van detenir dilluns i de
moment han provat 23 actes il·lícits
Acn/DdeG, Lloret de Mar.

Els Mossos d’Esquadra van detenir dilluns dos veïns de Lloret de Mar per haver comès
vint-i-tres robatoris a l’interior
de vehicles a la localitat, segons va informar la policia catalana. Els arrestats són Aladino Hugo S.A., de 39 anys, i
Nestor Fabián F., de 29 anys.
Els Mossos van notar un increment en el tipus delictiu de
robatori amb força, concretament robatoris a l’interior de
vehicles estacionats. Arran
d’això, els agents van esbrinar
que els presumptes autors dels
robatoris podrien ser dos homes estrangers amb residèn-

S’havien
especialitzat a
desvalisar vehicles
estacionats al carrer
■

Els Mossos els
han trobat mòbils,
rellotges, càmeres
i altres objectes
■

cia a Lloret de Mar.
Després que els mossos seguissin de prop les activitats
il·lícites dels dos sospitosos,
els van detenir durant el matí
de dilluns passat, dia 24, a les
rodalies del seu domicili al municipi de Lloret. El mateix dia
de la detenció, i sota manament judicial, els agents van
entrar i escorcollar el domicili
dels detinguts, on es van recuperar nombrosos objectes que
suposadament són producte
dels robatoris i que, segons les
investigacions, els mateixos
detinguts eren els encarregats
de vendre al mercat negre. En
total, se’ls imputa uns 200 robatoris, tot i que els investigadors n’han pogut provar 23.
D’entre els objectes recuperats hi ha telèfons mòbils,
caixes d’eines, televisors, ulleres de sol, rellotges, material
informàtic, vídeos, càmeres fotogràfiques, entre d’altres.
Els detinguts, de qui no
consten antecedents, van passar ahir a disposició del jutjat
d’instrucció en funcions de
guàrdia de Blanes i la jutgessa
els va deixar en llibertat.

L’Ajuntament posa fi així a l’enfrontament entre Junta i AV
Cristina González, Tordera.

De manera definitiva, l’Ajuntament de Tordera assumirà les
obres que s’han de fer a la urbanització Les Farreres, que en
els darrers anys ha estat nucli
d’una polèmica entre els veïns
pel que fa la gestió de la zona,
entre els partidaris de la Junta
de Compensació que gestionava fins ara i els detractors, que
volien un canvi de sistema al de
Cooperació. Tot i que aquest
canvi de sistema implica que l’Ajuntament recepciona les obres
que s’han de fer, l’alcalde del
municipi, Joan Carles García
(CiU), va anunciar que els
arrenjaments «aniran a càrrec
d’una empresa externa contractada a través de concurs obert i
públic perquè ningú digui que
l’Ajuntament està fent les obres
directament i que no es cregui
que hi ha una cosa extranya». Cal
explicar que l’Ajuntament de
Tordera disposa actualment d’una empresa pública municipal,
TUA, que s’ha decidit que no es
faci càrrec de les obresde Les
Farreres. Aquesta aclaració de
García es produeix després que
la gestió de la fins ara Junta de
Compensació de Les Farreres
hagi estat qüestionada per una
part dels veïns de la urbanitza-

ció per divergències respecte el
cobrament d’algunes obres de
les quals l’Ajuntament de Tordera assegura que no ha pogut
veure les factures. Així, García
va explicar: «l’Ajuntament no acceptarà de cap manera que es
carregui un percentatge a les
obres per pagar no sé quins deutes que no es poden demostrar, no
poden demostrar les despeses que
han fet, llavors peritem aquella
feina que han fet, la valorem i
aquesta sí que la descomptem
perquè l’han feta ells». Respecte
les factures «que la Junta de
Compensació no han pogut demostrar nosaltres no podem entrar en aquesta via –va continuar l’alcalde de Tordera– perquè podem entrar en ser presumptes ajudants d’una estafa,
que no dic que ho sigui, però com
que no es poden demostrar els
comptes no hi entrem».
La reparcel·lació demanada

A més, pel que fa al projecte
de reparcel·lació llargament demandat pel consistori municipal
en els darrers anys a la Junta de
Compensació, l’alcalde va explicar que aquest sí ha estat ensenyat, «només ensenyat –va precisar– i quan se’ns va ensenyar
vam veure que s’havia carregat

un 10% sobre 6 milions d’euros
(600.000 euros), i se’ns va dir a
tots els grups municipals, de despeses inesperades i que al final de
les obres ja passarien comptes
amb els propietaris». «Són 100
milions de pessetes que ja els pactaran quan acabin les obres», va
puntualitzar l’alcalde.
Tanmateix, respecte la postura de l’Ajuntament, García va
ser contundent: «La Junta no ens
està dient que cobra el que ha de
cobrar per això no podem ser els
representants i intermediaris
(entre la Junta i els veïns que no
se’n refien)».
Tot i que Joan Carles García
va precisar que «la llei permet
carregar un percentatge (fins a
un 15%)», també va remarcar
que «ells d’entrada cobraven 100
milions de pessetes més i deien
que ja en parlarien després amb
els veïns».
Ara fa unes mesos, la Junta
de Compensació va explicar que
no havia entregat aquest informe perquè, segons ells, en el
moment que s’entregués el projecte de reparcel·lació s’havia de
tenir en compte el que alguns
veïns havien pagat en els darrers anys i no fer reparcel·lacions, perquè comportaria desigualtats entre els parcel·listes.

MEDI AMBIENT

L’abocador de runa
d’Arbúcies es reconvertirà
en una zona enjardinada
Els treballs de remodelació costaran 150.000 euros
Esteve Puig, Arbúcies.

L’abocador de runa situat a sobre de la plaça Frederic Mompou d’Arbúcies aviat serà una
zona enjardinada gràcies al projecte que subvenciona l’Agència
Catalana de Residus de Catalunya. Amb una inversió de
150.000 euros la reconversió
dels terrenys suposa poder
comptar amb un espai d’ús popular. Els treballs han començat
amb la clausura de l’abocador
amb la intenció de posar fi a una
zona degradada al centre del poble.
El projecte final per aquesta
parcel·la dependrà de com quedi la finca un cop acabin les
obres que duraran varis mesos
a càrrec de la mateixa Agència
de Residus.
L’execució de les obres es fa

L’adaptació de
l’abocador està
subvencionada per
la Generalitat
■

La zona servirà
de passadís entre
el centre de la vila
i el barri del Castell
■

per fases. En aquests primers
mesos es faran els moviments
de terres per preparar els talussos i impermeabilitzar els residus per tal d’evitar filtracions.
Posteriorment, es duran a terme
els treballs de jardineria que s’iniciaran amb una hidrosembra.
La segona fase consistirà en un
condicionament de l’espai amb
mobiliari urbà divers com paperes o bancs.
L’altre objectiu de les obres
és tenir un paisatge urbà bonic i
endreçat i que aquesta superfície connecti el centre de la vila
amb el barri del Castell. Per assolir això es crearà un itinerari
que comunicarà el carrer Domènec Refart amb l’eix principal
del nucli urbà. Sobre els camins
del trajecte s’escamparà el formigó sobrer, prèviament triturat.
Nou aparcament

Les obres de reconversió de
l’abocador de runa en zona enjardinada no suposen cap alteració de l’actual aparcament de
la plaça Frederic Mompou, que
es mantindrà tal i com està i, per
donar més facilitats d’estacionament de vehicles als veïns d’aquest sector urbà, se’n crearà un
altre de gratuït a l’esplanada del
carrer Domènec Refart.

