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Els diners quedaran per a l’Ajuntament si no es localitzen els afectats abans de final de mes

Torelló té 50.000 euros en avals per
obres que els titulars no han reclamat
Torelló
X.B.

Entre els anys 1998 i 2007,
un total de 51 particulars
i empreses de Torelló van
presentar dipòsits i avals
vinculats a llicències d’obres
que, tot i tenir-hi dret, no van
recuperar un cop acabades.
L’import total s’acosta als
50.000 euros, amb quantitats
que oscil·len entre els 108
i els 3.200. Són expedients
que l’àrea d’Hisenda de
l’Ajuntament ha recuperat
en el procés “d’endreça” que
ara fa un any ja va permetre
saber, també, quines factures i subvencions pendents
d’anys anteriors al 2003 ja no
es podran cobrar, perquè el
dret a reclamar-les ja ha prescrit. L’import s’enfilava fins
als 350.000 euros. En aquest
cas podria passar al revés: si
després de l’última crida per
localitzar els titulars, a través
del Butlletí de la Província de
Barcelona (BOPB), no apareixen els propietaris dels avals
retornables, quedaran per

a l’Ajuntament. El termini
de reclamació acaba a finals
de novembre, just un mes
després –comptat per dies
hàbils– de la publicació al
butlletí oficial, que va ser el
15 d’octubre passat.
El regidor d’Hisenda de
l’Ajuntament de Torelló,
Albert Portús (CiU), diu que
“això també deu passar a
altres municipis”, tot i admetre que, com a situació, no
deixa de ser curiosa. Portús
ho emmarca, sobretot, en el
període del gran boom que va

viure el sector de la construcció, entre 2003 i 2005, en què
es van multiplicar les llicències d’obres, tant particulars
com d’empreses. Segons ell,
una part dels avals que no
s’han recuperat “pot ser que
corresponguin a societats
que han deixat d’existir”, i
per això ja no se les localitza.
La resta són particulars a qui
tampoc s’ha pogut trobar
directament. En la relació
publicada al BOPB el 15
d’octubre figuren els NIF de
cada cas amb l’import corres-

48.000 d’incobrables a Sant Vicenç
Sant Vicenç de Torelló
X.B.

El ple de l’Ajuntament de
Sant Vicenç va aprovar
dimecres passat, dins d’una
sessió extraordinària, la
baixa dels drets reconeguts
pendents de cobrament que
ja no podrà fer efectius.
En total són 48.400 euros.

Segons va explicar l’alcalde,
Joan Sadurní (PM-PSC),
la majoria fan referència
a “serrells de subvencions
que no es van poder justificar completament”, i això
ha acabat generant aquest
import. Es va aprovar amb
els vots de l’equip de govern
i el de CiU, a l’oposició. La
regidora d’ERC no era al ple.
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ponent. “També n’hi ha que
hem pogut identificar però
en l’expedient no hi constava
el NIF, i aquests els tenim al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament”, diu Portús.
El regidor d’Hisenda defensa fer neteja de la situació
financera per poder-ne conèixer la realitat exacta “i tenir
la tresoreria endreçada”. Com
a ajuntament, diu, “ens interessa conèixer el romanent
real, i no només com a apunt
comptable”, on poden constar
drets reconeguts –cobraments pendents– que, en
realitat, potser ja han deixat
de ser-ho. És el que es va fer,
per exemple, el setembre de
2012, quan es va fer públic
que hi havia cobraments pendents de 1990 a 2003 que ja
no es podrien executar, i que
pujaven a gairebé 350.000
euros. L’import incloïa des
de serveis prestats fins a
subvencions. La més important, una de 58.000 euros de
l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) que es va haver de
donar per perduda.

Lluís Pujadas

Lluís Pujadas, de
Taradell, president
de la sectorial
d’Universitats d’ERC
ERC va escollir,
dilluns passat, el taradellenc
Lluís Pujadas com a president de la Comissió Sectorial
d’Universitats, Recerca i
Innovació. Pujadas és, també,
president d’ERC a Taradell.
Taradell

El documental ‘Els
anys guanyats’ es
presenta a Vic
Aquest dimarts a les 12
del migdia es presenta al
VIT de Vic Els anys guanyats,
documental dirigit per Ignasi
Puig i protagonitzat per Jordi
Molas, que fa 20 anys va
patir una lesió medul·lar en
un partit de rugbi.
Vic

