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Interrogaran
Cuatrecasas per
delicte fiscal a
la Val d’Aran
Acusen l’advocat
d’estafar 4milions

TRIBUNALS

❘BARCELONA ❘ El jutjat d’instruc-
ció 32 de Barcelona ha citat
el 21 de setembre l’advocat
Emilio Cuatrecasas perquè
doni explicacions d’un pre-
sumpte delicte de frau fiscal
de gairebé quatre milions
d’euros, una declaració inici-
alment prevista per al 24 de
febrer i que va ser ajornada.
La fiscalia va presentar una
querella contra Cuatrecasas
per 10 presumptes delictes
contra el fisc per valor de qua-
tre milions d’euros per vincu-
lar suposadament com a des-
peses de la seua activitat em-
presarial el que en realitat
eren despeses familiars de ca-
ràcter privat, cosa que va fer
amb la seua segona residèn-
cia a Garòs (Val d’Aran). L’es-
crit del fiscal recull que l’ad-
vocat va crear “una successió
de negocis simulats” amb què
presumptament va aconse-
guir deduccions en la comp-
tabilitat de la societat evitant
la tributació d’IRPF i, a més,
a través de l’entramat de so-
cietats, va evitar pagar l’im-
post de patrimoni.

Incendi en una sitja
de pinso en una
empresa de Torà

EMERGÈNCIES

❘ TORÀ ❘ Els bombers van sufo-
car ahir a la tarda un incendi
registrat per causes descone-
gudes en una sitja de pinso en
una empresa deTorà. Els ser-
veis d’Emergència van rebre
una trucada a les 17.47 hores
en què s’alertava que sortia
fum d’una sitja a l’avinguda
Solsona deTorà. Els bombers
van apagar les flames i van
tornar al parc tres hores des-
prés.

Detingut per
tràfic de drogues
a Tàrrega

SUCCESSOS

❘TÀRREGA ❘ Un home de 37 anys
va ser detingut en el marc
d’un control de trànsit a la
carretera C-14 al terme mu-
nicipal deTàrrega. Els agents
van donar l’alto a un vehi-
cle i, davant de l’actitud sos-
pitosa del conductor, van es-
corcollar el cotxe i hi van tro-
bar 8,5 grams de cocaïna i
3.490 euros en bitllets fracci-
onats, de manera que va ser
detingut per tràfic de drogues.

Unmoment del rescat de la víctima, un veí de Barcelona de 48 anys, a l’Agulla Gran d’Amitges.

M.MAS
❘ ESPOT ❘ Un veí de Barcelona de
48 anys va morir ahir al matí al
caure en una muntanya al ter-
memunicipal d’Espot davant del
seu fill de 12 anys. Els Bombers
de la Generalitat van ser aler-
tats a les 12.12 hores que un ex-
cursionista s’havia accidentat a
la zona del canal de l’Agulla
Gran d’Amitges, a Espot, dins
del Parc Nacional d’Aigüestor-
tes i Estany de Sant Maurici. Es
tracta d’un home de 48 anys que
havia passat la nit amb el seu fill
de 12 anys al refugi d’Amitges
(a 2.380 metres). Segons sem-
bla, ahir volien fer el pic d’Amit-
ges, que és accessible per la part

de darrere, però només es pot
fer escalant si es puja per l’altre
costat. Segons sembla, els dos
excursionistes s’haurien equivo-
cat de camí i el pare va caure des
de 40 metres i va morir a l’ac-
te, mentre que el seu fill va re-
sultar il·lès.

El nen, de 12 anys, va refer el
camí per demanar auxili fins que
el van sentir les persones que

Mor al caure enunamuntanya a
Espot davant del seu fill de 12 anys
Unveí deBarcelonade 48 anys que es vanprecipitar des de 40metres a l’AgullaGran
d’Amitges i va morir a l’acte || El nen va tornar enrere per demanar auxili
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llavors eren al refugi d’Amitges,
que van trucar als serveis
d’Emergències.

Un helicòpter amb efectius
del Grup d’Actuacions Especi-
als (GRAE) i del Grup d’Emer-
gències Mèdiques (GEM) dels
bombers va acudir al lloc.Tam-
bé es van mobilitzar una unitat
de muntanya del cos de Mossos
d’Esquadra, així com efectius del

Servei d’Emergències Mèdiques
(SEM). L’helicòpter va traslla-
dar el nen fins a l’heliport deTír-
via i, posteriorment, va ser tras-
lladat fins a Sort, fins on va acu-
dir la seua mare al ser alertada
de l’accident.

Per la seua part, els serveis
d’Emergències van rescatar l’ex-
cursionista mort i els Mossos
d’Esquadra van fer l’aixecament

del cadàver cap a les 14.30 ho-
res.

Aquest és el tercer excursio-
nista que mor al Pirineu lleida-
tà aquest estiu.A principis de ju-
liol va morir el meteoròleg de
CerveraToni Nadal en una cai-
guda aAigüestortes i a finals del
mateix mes va perdre la vida un
veí deTorrefarrera després d’una
indisposició a NautAran.

❘MOLLERUSSA ❘L’ajuntament deMo-
llerussa haurà de pagar més de
343.000 euros a l’empresa Ros
Roca com a indemnització pels
treballs efectuats durant el man-
dat de l’alcaldeToni Bosch cor-
responents a la recollida pneu-
màtica d’escombraries.Així ho
decreta una sentència dictada
pel jutjat del contenciós 1 de
Lleida, basada en l’impagament
de més de 340.000 euros del
consistori a Ros Roca per les
obres que va efectuar al carrer
Mossèn RamonViladrich.

Els fets es remunten al 2004,
quan l’ajuntament, llavors go-
vernat perToni Bosch (CiU), va
proposar instal·lar un nou siste-
ma de recollida pneumàtica d’es-
combraries.Amb l’accés a l’al-
caldia de la socialistaTeresa Gi-
nestà el 2007, les obres es van
paralitzar i Ros Roca, després
d’invertir-hi 340.000 euros, es

Mollerussa haurà de pagar 343.000 € a Ros Roca
Una sentència condemna el consistori a indemnitzar l’empresa pels treballs efectuats
per a la recollida pneumàtica d’escombraries durant el mandat de Toni Bosch
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va quedar sense cobrar pels tre-
balls executats, motiu pel qual
va interposar una demanda con-
tra el consistori.Ara el jutge ha
dictat sentència a favor de l’em-
presa, que cobrarà pel valor de

les obres més els interessos. L’ac-
tual alcalde deMollerussa,Marc
Solsona, va afirmar ahir que
l’ajuntament “acatarà la sentèn-
cia amb resignació”, ja que “és
de sentit comú pagar unes obres

que ja estan executades”. No
obstant, Solsona va lamentar“la
falta de voluntat negociadora de
l’anterior equip de govern”.

Des que l’ajuntament va
anunciar el 2004 la intenció
d’implantar la recollida pneu-
màtica, el projecte va estar mar-
cat per la polèmica. L’obra es va
adjudicar a Ros Roca i a FCC el
2006 i a principis del 2007 es
van iniciar les obres. El PSC, lla-
vors a l’oposició, va posar un
contenciós contra l’ajuntament
per haver adjudicat presumpta-
ment la recollida a una empre-
sa vinculada professionalment
aToni Bosch.

La recollida pneumàtica ab-
sorbeix les escombraries que
s’introdueixen en bústies i la
transporta per canonades fins a
la seua destinació. De moment,
Mollerussa continua recollint les
escombraries en superfície.

LESCLAUS

Una iniciativamarcadaper lapolèmica. L’ajuntament de Mo-
llerussa va proposar instal·lar la recollida pneumàtica d’escombrari-
es el 2004, durant el mandat de Toni Bosch (CiU). Les obres van ser
adjudicades a Ros Roca i el PSC va interposar una denúncia contra
Bosch per mantindre relacions comercials amb Ros Roca.

Suspensióde càrrec. El 2010, Bosch va acceptar una pena de sus-
pensió de càrrec de 18 mesos per un delicte d’“activitats incompati-
bles”per votar al ple municipal a favor de Ros Roca, que era client del
seu despatx d’arquitectura.

Sentència favorableaRosRoca.Després de suspendre les obres
durant el mandat de Teresa Ginestà, Ros Roca va denunciar el consis-
tori per impagament i ara el jutge ha donat la raó a l’empresa.

CRITS D’AUXILI

Les persones que eren
al refugi van trucar als
bombers després de sentir
els crits d’auxili del nen
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