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Tots per Sant Feliu portarà la
L’oposició acusa l’alcalde de
privatització del carrer Montjoi de Regencós de trucar des del mòbil
Sant Feliu de Guíxols als tribunals
municipal a línies eròtiques
JOAN TRILLAS
Sant Feliu de Guíxols

El portaveu del grup
municipal de Tots per Sant
Feliu, Joaquim Valls, a
l’oposició a l’Ajuntament
de Sant Feliu de Guíxols,
portarà l’afer de la privatització del carrer Montjoi
als tribunals per demostrar
que es tracta d’un bé públic. Aquesta va ser la dada més rellevant del llarguíssim ple extraordinari
que es va celebrar ahir, a
petició de l’oposició, per
debatre aquest tema. Els
punts que demanava
l’oposició –anul·lar la llicència, iniciar un expedient per recuperar el camí
i deixar sense efecte el
conveni urbanístic amb els
propietaris de la finca–
van ser desestimats amb
els vots de la majoria convergent.
Tots els grups –el PSC,
ERC, ICV i TPS– van coincidir a destacar que la llicència que es va donar per
posar la tanca, que va barrar el pas pel camí històric,
estava mal donada. De res
●

CiU culpa el
PSC de la
pèrdua del
carrer

El regidor d’Urbanisme,
Josep
Amat, va responsabilitzar el govern del
PSC de la pèrdua del
carrer. Segons Amat
en el pla general del
1985 ja es va fer desaparèixer, si bé va
puntualitzar que era
una decisió legítima.
Però, i sempre segons Amat, el que ha
fet ara el govern de
CiU és, precisament,
recuperar un tall del
que havia estat l’antic carrer i apropiarse de dues parcel·les.
●

va servir l’informe del secretari municipal, en el
qual es qualificava aquesta
llicència com a anul·lable
però en cap cas nul·la de
ple dret, per fer canviar de

parer els grups a l’oposició, que mantenen que
s’ha beneficiat un particulars i no s’ha defensat l’interès general. Pel PSC,
aquest tracte ha permès a
un particulars poder tancar
la finca, desprendre’s de
40.000 m² de zona de bosc
–que no hauran de mantenir– i, com a compensació
d’un conveni amb l’Ajuntament, disposar de dues
finques edificables.
El regidor d’Urbanisme, Josep Amat, va destacar que l’informe del secretari no veia viable recuperar el camí i que l’Ajuntament havia actuat amb
total transparència, signant un «molt bon conveni
per a la ciutat» que ha permès que una important zona de bosc passés a formar
part del patrimoni municipal. L’alcalde, Miquel Lobato, va destacar que en tot
aquest afer l’oposició havia optat per explicar mitges veritats i que, en cap
cas, s’havia privatitzat mai
cap carrer, perquè aquest
carrer ja no existia.
PUBLICITAT

Ho ha detectat en la darrera factura, que puja a 645 euros
ALBERT VILAR / Regencós

Els dos regidors de l’oposició a l’Ajuntament de Regencós, Josep Rubau i Mariana Lozano, han denunciat als Mossos
irregularitats comeses des del telèfon mu●

Rubau i Lozano van revisar la factura del telèfon
assignat a l’alcalde del 18
de març al 17 d’abril en
vista de l’elevat cost, 645
euros. En analitzar-ne el
contingut, els dos regidors
de l’oposició van veure
que s’havien fet 12 trucades o connexions a E-moción de Movistar, amb un
cost de 287 euros, i 64 trucades o connexions a continguts de Premium, Videos Calientes i Excítame,
que sumaven 58 euros.
«És un escàndol fer això
amb els diners públics»,
va dir Lozano.
En vista de les «nombroses trucades eròtiques», segons els denunciants, el 24 de maig Rubau i Lozano van decidir
exposar-ho a l’Ajuntament perquè denunciés les
possibles irregularitats. A
més, van demanar una còpia detallada de la factura.
Però el mateix dia al vespre, els dos regidors van
decidir denunciar als Mossos d’Esquadra de Palafrugell les presumptes irregularitats detectades des del
mòbil assignat a l’alcalde.
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Denegació de la factura
Dos dies més tard, l’alcalde va denegar als dos regidors les còpies que demanaven de la factura del mòbil en considerar que es
vulnerava «el dret constitucional a l’honor, la intimitat personal o familiar o
a la pròpia imatge del titu-

L’àrea de Comerç de
l’Ajuntament de Torroella
de Montgrí té previst reunir-se aviat amb les associacions de comerciants
per acordar la distribució
entre els clients dels establiments de 10.000 vals
que permeten aparcar mitja hora gratuïtament a les
zones blaves del terme.
«És un incentiu per al comerç», va dir l’alcalde,
●

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

EL PERSONATGE

Els exemples
de Calonge i
Campdevànol
La detecció de trucades
eròtiques des de telèfons
municipals ja s’ha produït
en altres poblacions. A les
comarques gironines ja hi
ha constància de dos casos
previs al de Regencós. El
primer es va detectar a Calonge l’any 1996, arran
d’una denúncia pública
del grup Unió de Ciutadans Independents (UCI),
a l’oposició. Es va poder
comprovar que s’havien
fet en 14 minuts, a la nit,
sis trucades a línies eròtiques. Però no es va poder
esbrinar l’autor. A més,
també es van detectar trucades a Amèrica Llatina.
Sobre això, el govern va
dir que aquestes trucades
ja s’havien cobrat.
Uns anys més tard, es
van detectar trucades de la
mateixa índole des de
l’Ajuntament de Campdevànol. En aquest cas es va
denunciar l’alcalde, Jordi
Colomer, per haver fet trucades a telèfons del tarot i
de línies eròtiques. La denúncia la va presentar el
nou equip de govern, en
què Colomer ja no era alcalde. Es va poder saber
que les trucades es feien a
la nit i que el seu cost pujava a 4.500 euros. L’alcalde, però, va negar davant
el jutge que fos l’autor de
totes aquelles trucades.
●

MIQUEL CALABÚS
ALCALDE DE REGENCÓS

왘 Va

arribar a
l’alcaldia el
maig del 2004
arran d’una
moció de
censura contra
el seu cap de
llista, Josep
Rubau, que
ocupava el
càrrec des del
1995.

lar d’aquest número de telèfon». Amb la resolució,
els dos regidors poden
anar a la via judicial.
Un tècnic consultat per
aquest diari va dir que els
regidors tenen dret, segons
l’article 23 de la Constitució, a accedir a tota la informació. «Sinó es vulnera el dret a exercir el seu
càrrec de regidor», va dir.
Ahir no va ser possible
contactar amb l’alcalde.

Repartiran 10.000 vals per aparcar
a les zones blaves de Torroella
ALBERT VILAR
Torroella de Montgrí
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nicipal assignat a l’alcalde, Miquel Calabús. Les irregularitats s’han detectat a
partir de l’elevat cost de la factura del darrer mes, de 645 euros, on apareixen trucades i connexions de caire eròtic.

Carles Negre.
Els vals és una de les millores que ofereix el nou
contracte de la concessió
de l’explotació de les zones blaves del municipi
que va adjudicar el ple municipal per unanimitat a
l’empresa Giropark, que
depèn de Mifas.
A part, l’empresa també
oferirà vals de descompte
del 40 per cent, donarà
3.000 euros a l’Ajuntament per fer projectes per

eliminar barreres arquitectòniques, canviarà tota la
maquinària (nou a Torroella i nou a l’Estartit) i també tota la senyalització.
D’altra banda, l’empresa, que sol treballar amb
persones amb algunes disminucions, pensa agafar
persones del municipi per
fer el servei. Giropark va
aconseguir una millor
puntuació davant l’altra
empresa que es va presentar, Dornier.

