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Calafell estudia
com fomentar
el reciclatge

C. Morell / Taempus
CALAFELL

El grup municipal de la
CUP a Calafell va decidir
en el ple de dilluns tornar a
deixar sobre la taula la moció d’adhesió a l’Estratègia
Catalana Residu Zero i de
foment del reciclatge. Ja
ho va fer el mes de juliol,

Moren tres
gossos tancats
en un cotxe
a La policia local de

Calafell obre
diligències contra la
família propietària

Taempus
CALAFELL

Tres gossos van morir diumenge passat després de
passar hores tancats en
un cotxe a ple sol a Segur
de Calafell (Baix Penedès). La policia local de Calafell va obrir diligències
contra la família propietària dels animals i les va
traslladar al jutjat del Vendrell perquè sigui el jutge
qui decideixi si actua contra els amos.
Els fets van passar diumenge a mitja tarda. Quan
la família va anar a recollir
el cotxe on havia deixat
tancats els animals, ja va
trobar dos dels gossos
morts, i el tercer, en estat
molt greu, va morir poc
després. Els crits de la família van alertar els veïns
de la zona, alguns dels
quals van acudir al lloc
dels fets per veure què passava. En comprovar que
dos dels tres animals estaven morts, alguns veïns
van recriminar als amos
que els haguessin deixat
tancats dins un cotxe a ple
sol. Els retrets van gene-

rar un fort enfrontament
verbal entre els veïns i la
família propietària dels
animals, fins al punt que la
policia local de Calafell va
haver d’intervenir.
Un cop allà, els agents
del cos van interrogar els
amos dels animals per saber exactament què havia
passat i com havien mort
els animals. La família va
admetre que havia deixat
els animals dins del vehicle però que en cap cas va
pensar que perillava la seva vida.
Els animals van haver
de suportar altes temperatures a l’interior del cotxe. Els primers indicis
apunten que els gossos
van morir asfixiats. Els
agents de la policia local
de Calafell van obrir diligències contra els propietaris i l’endemà les van
traslladar al jutjat de
guàrdia del Vendrell perquè sigui el jutge qui decideixi si imputa la família
per un delicte de maltractament animal. Algunes
fonts periodístiques han
indicat que la família ja estaria imputada. La llei de
protecció dels animals
prohibeix explícitament
que els animals estiguin
en llocs que puguin afectar la seva salut física o
psicològica. ■
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seguir el compromís de la
resta de grups municipals
de treballar el tema durant el mes d’agost per mirar d’aprovar una estratègia conjunta el mes que ve.

Ajuntament de
Torredembarra

BAN

La proposta de la CUP pretén donar resposta a la situació del municipi, que és
entre els que menys reciclen de Catalunya: només
el 16,41% de les 17.000 to-
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pensaran propostes
per debatre-les al
setembre

quan alguns grups del govern li van demanar un
mes per acabar d’estudiar
la proposta. I ho va tornar
a fer aquesta setmana després dels dubtes que es
van generar durant el ple.
El portaveu de la CUP a
Calafell, Ivan Montejo, va
lamentar que en l’últim
mes cap grup municipal
hagi presentat propostes
arran de la moció marc, i
que alguns grups estiguessin disposats a votar en
contra sense provar de
presentar esmenes.
Montejo, però, va acon-

—————————————————————————————————

L’Ajuntament de Torredembarra està gestionant els expedients relatius a la neteja
de solars del municipi, tot i així, es recorda que, d’acord amb l’establert per la llei,
els propietaris de tota classe de terrenys,
construccions i instal·lacions han de
mantenir-los en condicions de seguretat,
salubritat i ornament.
Davant la situació d’elevat risc d’incendi
que generen les altes temperatures durant els mesos d’estiu, i per tal d’evitar situacions de perill, es fa una crida a tots
els propietaris de terrenys i es demana la
seva col·laboració per tal que prenguin
les mesures necessàries per mantenirlos nets.
L’alcalde
Eduard Rovira Gual
Torredembarra, 26 de juliol de 2016

Ajuntament de
Torredembarra
ANUNCI
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a Els polítics locals

La recollida
porta a porta,
punt de partida

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE CIVISME
I CONVIVÈNCIA CIUTADANA DE TORREDEMBARRA
El Ple de l’Ajuntament de Torredembarra, en
la seva sessió ordinària duta a terme en data 21 de juliol de 2016, va aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana de Torredembarra, modificació que afecta l’exposició de
motius i els articles 5.m), 9.a), 16, 30.3,
30.4, 31, 48.d), 55, 59, 87, 88, 92bis i 96.2,
així com la Taula d’Infraccions i sancions
d’àmbit general (Annex I de l’ordenança).
D’acord amb el que estableixen els articles
178.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya,
i 63.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny, l’acord d’aprovació
i el text de l’esmentat projecte de modificació
de l’ordenança resten exposats al públic a
les oficines municipals, durant el termini de
trenta dies, comptats des de l’endemà de la
darrera publicació d’aquest anunci als següents mitjans: tauler d’edictes municipals,
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona,
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i
un mitjà de difusió escrita diària, perquè les
persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions i
al·legacions que considerin oportunes.
En cas que no es presenti cap reclamació o
suggeriment, l’aprovació tindrà caràcter definitiu.
La qual cosa es fa pública a Torredembarra,
el 22 de juliol de 2016.
L’alcalde,
Eduard Rovira Gual
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nes de residus anuals. Demana un estudi sobre la
recollida porta a porta per
analitzar la viabilitat
d’aquest model en alguns
barris. ■

La CUP de Calafell proposa
que l’empresa mixta EcoBP,
formada pel Consell Comarcal i l’empresa FCC, facin un
estudi sobre la viabilitat
d’aplicar el porta a porta a
Calafell. Segons el regidor de
la CUP Ivan Montejo, el model
del porta a porta és el que
més garanties dóna en el foment del reciclatge i el que
més redueix les taxes a
aquells ciutadans que reciclen bé. Per a la CUP, a priori,
aquesta podria ser una solució a la problemàtica del municipi, però el grup municipal
només té, de moment, el suport de CiU i vol aconseguir el
màxim nombre de vots possibles per capgirar els índex de
reciclatge de Calafell.

