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Diari de Girona

Comarques

L’alcalde de Llagostera diu al jutge que
ha actuat d’acord amb els serveis jurídics
D’esquerra a dreta: l’alcalde,
Fermí Santamaria; el seu
advocat, Carles Monguilod, i el
cap de premsa de l’Ajuntament de
Llagostera, Marc Sureda. ACN

querella recull que, sense avisar,
el  es va impulsar la construcció d’una xarxa paral·lela d’abastament adjudicada a Aglomerats
Girona, que va passar a gestionar
FCC Aqualia. La denúncia també
apunta que, a partir del setembre
de , es va destruir part de les
canonades de Rec Madral, que es
va sentir «en total marginació».

LAURA CUGAT/ACN GIRONA

El Jutjat d’Instrucció número 
de Girona va acollir ahir la primera de les declaracions programades arran de la querella presentada per la companyia d’aigües Rec
Madral fa unes setmanes referent
a la gestió de l’aigua de la urbanització La Canyera. El protagonista
de la sessió va ser l’alcalde de Llagostera, Fermí Santamaria, el qual
va exposar el recorregut de la gestió de l’aigua del nucli llagosterenc
des dels anys , període en què
Rec Madral va agafar les regnes
fins que el  ho va fer FCC
Aqualia, en un moment en què
«hi havia una necessitat extrema
de canviar la xarxa de subministrament», va dir el batlle, que va
acudir als jutjats acompanyat del
seu advocat, Carles Monguilod.
MECANIZACIÓN DEL TRANSPORTE
Y ALMACENAJE INDUSTRIAL, S.L.
(SOCIEDAD ESCINDIDA)
RENTA Y REHABILITACIÓN, S.L.
(SOCIEDAD DE NUEVA CREACIÓN
BENEFICIARIA DE LA ESCISIÓN TOTAL)
MECANIZACIÓN DEL TRANSPORTE
Y ALMACENAJE INDUSTRIAL, S.L.
(SOCIEDAD DE NUEVA CREACIÓN
BENEFICIARIA DE LA ESCISIÓN TOTAL)
Escisión total
De conformidad con lo previsto en el artículo 43 de la Ley
3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales
de las Sociedades Mercantiles (en adelante L.M.E.), se
hace público que la Junta General de la Sociedad «MECANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y ALMACENAJE INDUSTRIAL,
S.L.», de fecha 1 de enero de 2019, acordó por unanimidad
la escisión total, mediante el traspaso en bloque por sucesión universal de su patrimonio, en favor de las sociedades beneficiarias de nueva constitución «RENTA Y
REHABILITACIÓN, S.L.» y «MECANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y ALMACENAJE INDUSTRIAL, S.L.», sociedad, esta
última, que conservará el nombre de la escindida a tenor
de lo dispuesto en el artículo 418.2 del Reglamento del Registro Mercantil, las cuales se constituirán al efecto, quienes adquirirán, por sucesión universal y traspaso en
bloque, los derechos y obligaciones de la escindida que se
extinguirá como consecuencia de la escisión, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la L.M.E.
Asimismo, se hace constar que los socios, obligacionistas,
titulares de derechos especiales y representantes de los
trabajadores de la sociedad escindida podrán obtener el
texto íntegro de los acuerdos adoptados y del balance de
escisión. Los acreedores de la sociedad indicada pueden
oponerse a la escisión en los términos establecidos en el
artículo 44 de la L.M.E., durante el plazo de un mes contando a partir de la publicación del último anuncio de escisión.
Breda, a 6 de febrero de 2019.- La administradora única,
Rosa María Casas Soler.

 El Jutjat d’Instrucció 1 de Girona investiga

Fermí Santamaria i altres actors en relació amb
la gestió de l’aigua de la urbanització La Canyera
 El batlle llagosterenc va declarar ahir al matí
davant el jutge per la querella de Rec Madral
L’alcalde
assegura
amb
tranquil·litat que sempre ha actuat d’acord amb els serveis jurídics
del consistori.
Segons Santamaria, ahir també
era el torn del que va ser secretari
municipal durant un temps, Norbert Bes, però per motius personals no va poder assistir-hi i se li
ha assignat un altre dia. L’alcalde
apunta que en les properes setmanes es preveu que també acu-

deixin als jutjats els membres de
la Junta de Compensació, l’empresa constructora Aglomerats
Girona i l’empresa gestora de l’aigua Aqualia. La querella interposada per Rec Madral se centra en
la gestió de l’aigua de La Canyera.
Com a recordatori, Rec Madral
sosté que és concessionària de
facto del subministrament de l’aigua del nucli des de maig de ,
prestant el servei fins al . La

Declaració de Santamaria
El batlle va començar la seva declaració remuntant-se als inicis de
la gestió de l’aigua de Rec Madral
a La Canyera, rellevant l’empresa
propietària dels pous, Camp
Prats. «El  de juliol de  es va
dictar un decret que feia referència a les obres de la urbanització»,
l’adjudicació de les quals estava
en mans de la Junta de Compensació, va ressaltar Santamaria, qui
creu que el focus de la querella
contra ell es fonamenta en aquest
decret on «en cap moment es va
fer constar que Rec Madral s’encarregaria del subministrament
de la nova xarxa». «L’ d’abril de
 es va posar en coneixement
per part d’Aqualia a l’Ajuntament
perquè l’autoritzés a subministrar
aigua a la Junta», que és l’organisme que va recepcionar La Canyera. En unes setmanes, el consistori
«va obrir un període d’al·legacions a Rec Madral en relació amb
la sol·licitud d’Aqualia. Rec Madral en va tenir coneixement i va
realitzar al·legacions, però no va
impugnar tal autorització», tal
com consta en l’acta de declaració

L’AVARIA
a La Canyera,
solucionada
 Rec Madral va solucionar
l’avaria en una canonada que
passa per la urbanització La
Canyera durant el matí de dimecres, després que l’Ajuntament li concedís el permís esperant que la companyia demanés la pertinent llicència.
Rec Madral especifica que a
les deu del matí es va procedir a «donar l’aigua lentament per evitar que l’aire provoqués noves fuites». L’empresa apunta que «es va proporcionar el servei total a
partir de les 12 del migdia».

de Santamaria. El mateix va subratllar «que hi havia una necessitat extrema d’executar les obres
i realitzar un canvi de la xarxa de
subministrament en baixa», a
causa de problemes com ara les
males condicions de les canonades i talls d’aigua. «L’antiga xarxa
encara estava a allà però sense
servei perquè comportava un perill perquè el fibrociment està retirat del mercat per ser cancerigen. El problema va ser que Rec
Madral no va facilitar el mapa en
el qual consta la xarxa de subministrament i van haver d’optar per
una altra via», va dir el batlle.
Per la seva banda, Monguilod
va ressaltar que «no hi ha cap conveni signat amb Rec Madral» i que
«l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) l’any  va ordenar a
l’Ajuntament que procedís en el
rescat de l’aigua».

La zona blava de Banyoles
estrena una aplicació
mòbil per poder aparcar
L’app iParkMe es

descarrega gratuïtament i
permet aparcar a la zona
blava sense treure tiquet
DdG BANYOLES

Les zones blaves de Banyoles
estrenen iParkMe, una nova aplicació (app) per a dispositius mòbils que permet aparcar sense haver de passar pel parquímetre i
mostrar el corresponent tiquet. La
nova aplicació es pot descarregar
gratuïtament tant per a aparells
amb sistema operatiu Android
com IOS. Altres municipis de les

comarques gironines també
compten amb aquest mètode,
com ara Cassà de la Selva.
El regidor de Via Pública del
consistori, Lluís Costabella, destaca que «amb la nova aplicació,
fem que els usuaris estalviïn
temps i diners», recordant que «la
gestió de la zona blava correspon
a l’empresa Giropark de l’entitat
Mifas». Segons informa el consistori, a través de l’app es pot ampliar el temps d’aparcament i l’usuari rebrà una alarma si el període d’estacionament està a punt de
finalitzar. En cas de denúncia, a
través de l’app també es pot fer la
corresponent anul·lació.

Inversions per als infants a Cornellà de Terri
 L’Ajuntament de Cornellà de Terri va finalitzar a finals de gener els treballs
de substitució del terra del parc infantil de la zona esportiva per un de cautxú
per augmentar la seguretat dels petits amb un pressupost de 39.000 euros.
Per altra banda, el consistori va instal·lar uns jocs fets de fusta reciclada a l’escola La Vall del Terri per 8.000 euros. TEXT I FOTO: PERE DURAN/NORDMEDIA

