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MALGRAT DE MAR

L’exdirector de l’aeroport
d’Alguaire denuncia
factures irregulars
a Alberto López es querella contra els responsables d’Aeroports de Catalunya a

Denuncia que el van fer fora després de dir que les empreses cobraven de més

Queixalada del
mar a la platja
de Malgrat

David Marín
BARCELONA / LLEIDA

El jutjat d’instrucció número 20 de Barcelona tramita una querella presentada per l’exdirector de
l’aeroport de Lleida-Alguaire, l’enginyer aeronàutic Alberto López, contra l’empresa pública de la
Generalitat Aeroports de
Catalunya SLU. La querella, segons va desvelar ahir
la revista Crític, acusa els
responsables d’Aeroports
de Catalunya d’haver perdonat factures irregulars
a algunes empreses adjudicatàries de serveis a l’aeroport, i que la denúncia
interna que va fer
d’aquests fets va motivar
el seu acomiadament l’estiu passat.
Concretament, la querella al·ludeix a tres serveis: el de la logística a les
aeronaus i els seus passatgers al seu pas per l’aeroport (handling), el d’extinció d’incendis i els serveis de seguretat privada.
L’empresa contractada
des del 2011 per als serveis de terra d’Alguaire és
Lesma Handling SA. El
2015 Lesma va reclamar a
l’aeroport el pagament de
147.232 euros en concepte d’hores extres i, per
tant, no incloses en les
preu de l’adjudicació del

Teresa Márquez
MALGRAT DE MAR

L’aeroport d’Alguaire es va inaugurar el gener del 2010 ■ ACN

La xifra
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634.000

euros va cobrar de manera
no justificada l’empresa de
‘handling’ entre els anys 2011
i 2015, segons la denúncia

servei. El 2013 ja havia fet
una reclamació similar, de
menor quantia, que va ser
abonada per Aeroports de
Catalunya malgrat l’opinió contrària del llavors director de l’aeroport.
Arran d’aquesta segona

reclamació, la direcció de
l’aeroport va revisar les
factures presentades per
Lesma durant tot el període d’activitat de l’aeroport
i va descobrir dues coses:
que Lesma havia cobrat de
manera no justificada
634.000 euros entre el
2011 i el 2015, i que mai
havia abonat el cobrament a les companyies
pels seus serveis, de manera que Aeroports de Catalunya hauria deixat de cobrar 700.000 euros per
aquest concepte entre el
2011 i el 2015. L’aeroport
d’Alguaire oferia aquest
servei gratuïtament a les

companyies com a promoció, però això no podia
constar per escrit en el
contracte perquè la UE ho
consideraria una subvenció encoberta a les companyies i aniria en contra de
la lliure competència.
La denúncia interna
d’aquestes irregularitats
va tenir com a seqüència
que Aeroports i Lesma
pactessin un abonament
de 435.216 euros per part
de Lesma a favor d’Aeroports. Però també que es
deterioressin de manera
definitiva les relacions entre el director d’Alguaire i
Aeroports. ■

LA SEU D’URGELL

LA SEU D’URGELL

L’institut Joan Brudieu de
la Seu d’Urgell desmuntarà la videocàmera que havia instal·lat en una aula
del centre. La direcció de
l’institut va emetre ahir un
comunicat en què posava

El mar sempre acaba recuperant el que és seu. Aquesta màxima s’ha acomplert
del tot a la zona nord de la
platja de la Punta de la Tordera de Malgrat de Mar, on
avui la regeneració de la
sorra amb un sistema de
dunes per evitar els efectes
del temporal ja és història.
Les darreres llevantades
han tornat a deixar un espai desprotegit i han malmès encara més els espigons de roques que protegien, en teoria, les zones
dels càmpings a tocar de la
sorra i que permetien fins

de manifest que, després
de tot l’enrenou que havia
generat la mesura des que
va transcendir, ha decidit
fer marxa enrere. En el
mateix document, la direcció deixava clar que el sistema de vigilància no havia
arribat a entrar en funcionament. Els representants
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de l’Assemblea d’Alumnes
de l’institut van mostrar la
seva satisfacció per la decisió. En declaracions recollides per l’ACN, els portaveus dels estudiants afirmaven que la instal·lació
d’una càmera dins d’una
classe és una mesura fora
de lloc i “amb la qual la

direcció vol demostrar la
seva superioritat”. Destacaven el malestar que
havia causat entre l’alumnat l’adopció de la mesura i
al·legaven: “Si ens estan
gravant, ens sentim cohibits i criminalitzats.”
Per la seva banda, el director dels serveis territorials d’Ensenyament a Lleida, Miquel Àngel Cullerés,
va lamentar el “rebombori” creat. Per Cullerés, “el
tema no tenia més transcendència”, però ha agafat
una volada “que no era la
desitjada pel centre”. ■

ara resseguir-los per un camí paral·lel que conduïa
fins al delta de la Tordera.
L’actuació de regeneració es va dur a terme fa un
any i va afectar tres zones
de la platja de la Punta, entre la carretera de Mas Bages i el delta de la Tordera.
La que ha desaparegut correspon al tram que hi ha davant del càmping Els Pins,
d’uns 200 metres, on s’havien dissenyat dunes d’una
altura d’1,5 metres amb
sorra provinent del fons
marí davant d’Arenys de
Mar. En concret, es van
dragar uns 112.000 metres
cúbics en uns set-cents metres lineals en total. ■

OLOT

Presó per al sospitós
d’intentar matar
l’exdona i el cunyat
a El jutge li atribueix

Retiren la càmera d’una
aula a la Seu d’Urgell
Redacció

Imatge presa ahir de les dunes a la platja de la Punta de
Malgrat de Mar, després de la llevantada ■ T.M.

dos delictes
d’homicidi en grau de
temptativa

Òscar Pinilla
OLOT

El jutjat d’instrucció número 2 d’Olot ha enviat a
la presó Younse Jabban, el
sospitós d’haver apunyalat el cunyat a Olot. El jutge li atribueix dos delictes
d’homicidi en grau de
temptativa, perquè l’objectiu era l’exdona, però el
cunyat la va poder salvar
de l’agressió. L’agredit es-

tà ingressat a la unitat de
cures intensives del Trueta de Girona en estat crític, amb pronòstic reservat. Younse Jabban, que
va passar ahir a disposició
judicial, es va acollir al seu
dret a no declarar, tal com
ja va fer hores abans quan
va ser interrogat pels Mossos d’Esquadra. El jutjat
també ha pres declaració a
dues persones més com a
principals testimonis dels
fets perquè eren a l’habitatge en el moment de
l’agressió. Una d’elles, en
qualitat de víctima i l’altra,
en qualitat de testimoni,
que és la germana. ■

