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Alarma a Valls
per un suposat
frau de targetes

MuntanyansII
aspirarà
a ser zona
protegida

a L’OCIC va haver de

posar fre al rumor que
s’estaven clonant en
tres caixers de la ciutat

a L’Ajuntament de la Torre tomba la

Josep Lluís Eras / EPN

proposta d’impossibilitar l’edificació
en aquest espai “per imperatiu legal”
Brigitte Urzaiz/ Infocamp
TORREDEMBARRA

L’Ajuntament de Torredembarra iniciarà els tràmits per utilitzar tots els
instruments que calgui
per estudiar el procediment per declarar Muntanyans II com a zona protegida. Així es va acordar,
per unanimitat, en el ple
extraordinari d’ahir. L’alcalde de Torredembarra,
Eduard Rovira, va insistir
que, per l’equip de govern
(ERC-PSC-ABG), és fonamental resoldre la problemàtica de Muntanyans,
però va defensar “el ritme
que s’ha pres per solucionar la situació, ja que ara
mateix està bloquejada”.
Tot i que el govern municipal va expressar la seva voluntat que no s’edifiqui a la zona de Muntanyans II, els regidors no es
van posar d’acord en la im-

possibilitat de construirhi, donant compliment a
les sentències del TSJC i
del Tribunal Suprem. El
desacord rau en les formes, ja que mentre que
l’equip de govern demana
que se segueixin els procediments oportuns i defuig
la proposta d’impossibilitar l’edificació en aquest
espai “per imperatiu legal”, l’oposició reclama
més contundència. Així, el
primer punt de l’ordre del
dia va rebre els vots favorables de C’s, el PP, AD i la
CUP, l’abstenció de CiU i
els vots contraris del govern local, ABG, el PSC i
ERC. Pel que fa al segon i
últim punt del ple, tots els
grups van donar llum verd
a estudiar la protecció de
Muntanyans II. El ple extraordinari per tractar
d’aquesta qüestió va ser
sol·licitat per C’s, el PP i
Avui Democràcia. ■

VALLS

El ple de Torredembarra, celebrat ahir, dijous ■ INFOCAMP

La Sareb insisteix en el projecte

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La Societat de Gestió d’Actius Provinents de la Reestructuració Bancària (Sareb),
propietària dels terrenys
–que són inundables–, va
presentar un avantprojecte
de pla parcial que torna a
plantejar la construcció de
550 habitatges a tocar de
l’EIN de la platja dels Muntanyans de Torredembarra.
L’Ajuntament de Torredembarra va derivar l’avantprojecte cap a la Generalitat
de Catalunya i Urbanisme va

encarregar un informe a
l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) perquè definís la inundabilitat d’aquests terrenys.
Precisament aquesta qüestió
va provocar que el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dictés, l’any
2011, una sentència desfavorable al projecte de la propietària. El Tribunal Suprem la va
ratificar l’abril de l’any passat
i va anul·lar de manera definitiva el pla urbanístic dels
Muntanyans II.

El que a principis de setmana va néixer com un
rumor de carrer, ahir es
va convertir en un veritable missatge viral entre
els usuaris de les xarxes
socials de Valls. Ningú ho
donava per cert però tothom alertava que a la gasolinera Esclat Oil, situada al polígon industrial, i
als caixers de l’entitat La
Caixa del carrer de la Cort
i del barri del Fornàs s’havien duplicat targetes de
crèdit dels usuaris. Uns
fets que ja havien estat
denunciats per algunes
de les víctimes.
A mitja tarda, la brama
era tan estesa a Valls que
el Consell Comarcal de
l’Alt Camp va haver d’emetre una nota de desmentiment per intentar aturar
el rum-rum. Segons el comunicat, l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) s’havia posat en contacte amb el responsable de les gasoline-

res Esclat Oil i també amb
el responsable de seguretat dels caixers de La Caixa “per contrastar la informació i poder oferir una
informació veraç”.
L’OCIC va confirmar
que una persona a qui se li
havia duplicat la targeta
va dirigir-se a la gasolinera
l’Esclat Oil perquè havia
estat el lloc on havia fet
l’últim pagament abans
d’adonar-se de l’estafa. Tot
i això, aquest organisme
assegura que “els serveis
de seguretat dels sistemes
de pagament de les gasolineres de l’Esclat i els Mossos d’Esquadra van comprovar que la duplicació de
la targeta d’aquesta persona no va tenir lloc en
aquesta estació de servei”.
Per la seva banda, els responsables de les oficines
afectades de La Caixa van
informar que no havien rebut cap denúncia i que els
caixers funcionaven amb
total normalitat.
Després de les comprovacions, l’OCIC de
l’Alt Camp va intervenir
per informar “a totes les
persones consumidores
que no hi ha risc que les
seves targetes puguin ser
duplicades als establiments esmentats”. ■
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TREBALL

Protestes a Benestar
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Treballadors del sector de la
geriatria i la dependència es
van concentrar ahir a Tarragona, al davant de Benestar
Social i convocats per CCOO,
per demanar a la Generalitat
que faci de pont amb la patro-

nal ACRA per negociar un
conveni millor que l’estatal. Es
queixen perquè han de suportar càrregues de treball i sous
baixos. El conveni afecta més
de 2.500 professionals de la
demarcació. ■ EL PUNT AVUI

