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L’Ajuntament de Salou va
tombar en el ple convocat
ahir la moció presentada
pel PP de rebuig del refe-
rèndum de l’1-O. La vota-
ció va ser molt igualada,
amb un resultat de deu
vots a favor dels populars,
els socialistes –que són a
l’equip de govern amb
CiU– i C’s, i d’onze vots
contraris de CiU, ERC i
Guanyem Salou-Podem.
El vot d’aquesta formació
va fer decantar la balança.
La moció, contrària a la

cessió d’espais per al refe-
rèndum, va eclipsar el ple
amb un tens debat entre el
portaveu del grup del PP i
l’alcalde Pere Granados
(CiU). El PP va retreure
que els regidors de CiU vo-
tessin de forma diferen-
ciada –entre els del PDe-
CAT i els de la formació
FUPS (Ferran Units per
Salou), entre els quals l’al-
calde–, però que al final el
sentit del vot fos el mateix.

Optar pel vot diferen-
ciat feia pensar que els
convergents no votarien
tots en el mateix sentit,
però no va ser així i, en una

votació molt ajustada, la
moció dels populars va ser
rebutjada. Va ser clau el
vot contrari de l’únic regi-
dor de Podem, que va op-
tar per no argumentar el
seu vot durant el debat.

L’altre gran interrogant
era el vot del PSC, que fi-
nalment va decidir aliar-se
amb el PP, després de con-
sensuar el text de la mo-
ció. El PP, però, conscient
del pes del vot de l’alcalde,
va demanar explícita-
ment a Granados el seu su-
port al text. El batlle, molt
breument i taxativament,
va dir que rebutjava la mo-
ció del PP però que en cap
cas això feia que la seva
persona no sigui respec-
tuosa amb la legalitat tal
com, segons Granados,
haurien donat a entendre
els populars. ■
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Salou tomba la moció del
PP de rebuig de l’1-O gràcies
al vot del regidor de Podem
a El PSC, soci de govern de CiU al municipi, es va aliar amb el PP, i el regidor de
Podem va acabar decantant la balança a Un debat tens va eclipsar el ple
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La frase

“Una mera i simple
moció no determina
que vagi en contra de
la llei; estic a favor de
la llei i d’acatar el TC”
Pere Granados
ALCALDE DE SALOU

Moment de la votació de la moció del PP contra el referèndum a l’ajuntament de Salou, ahir al matí ■ NÚRIA TORRES / ACN

La Guàrdia Civil, en una
operació batejada com a
Rigola, ha donat per desar-
ticulat un grup criminal
especialitzat en la produc-
ció i contraban de tabac,
amb centres d’operació a
Vilanova i la Geltrú (Gar-
raf) i Llorenç del Penedès
(Baix Penedès). Han estat
detingudes setze persones
i s’han comissat 10.500
quilos de fulla i picadura
de tabac de contraban,
230.000 paquets de dues
populars marques, maqui-
nària de producció de ci-
garretes, quatre vehicles i
diverses eines. Els agents
també han localitzat deu
sacs de grans dimensions
plens de fems, i la policia
no descarta que els detin-

guts els volguessin utilit-
zar per barrejar-los amb el
tabac. Els arrestats han
passat a disposició del jut-
jat d’instrucció número 7
del Vendrell. La investiga-
ció va començar al voltant
d’un grup criminal al qual
la Guàrdia Civil ja havia in-
tervingut dos contenidors
de tabac de contraban pro-
cedents del sud-est asiàtic.
Els agents van identificar
la persona responsable del
material i van esbrinar les
relacions que mantenia
amb terceres persones. A
principis de març van in-
tervenir un camió carre-
gat de tabac de contraban
de dues conegudes mar-
ques tabaqueres, van de-
tenir un home i van desco-
brir que el material tenia
com a destinació una nau
industrial de Vilanova. ■

Cau un grup de
contraban de
tabac al Penedès
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LLORENÇ DEL PENEDÈS

a L’operació s’ha desenvolupat a
Vilanova i Llorenç del Penedès

Dos agents inspeccionen les caixes plenes de tabac de
contraban comissades a Vilanova ■

Nou crit per moure sedi-
ments cap a la desemboca-
dura de l’Ebre i lluitar per
salvar el Delta. La comis-
sió de Medi Ambient i Sos-
tenibilitat del Parlament
de Catalunya va aprovar
ahir una proposta de reso-
lució per impulsar actua-

cions científiques, legisla-
tives i jurídiques per mobi-
litzar els sediments retin-
guts als embassaments de
la conca de l’Ebre, espe-
cialment als de Mequinen-
sa i Riba-roja d’Ebre.

El text va ser aprovat
per la majoria de grups,
amb l’abstenció del PP. El
grup de Ciutadans també
es va abstenir en el segon

punt, que va ser votat a
banda per la petició ex-
pressa de Ciutadans.

Precisament, aquest
punt insta el govern català
a crear, abans de l’1 de
maig del 2017 i de manera
executiva, una comissió
política i tècnica per estu-
diar el cas. “La comissió ha
d’estar oberta al segui-
ment i la participació dels

moviments socials que
treballen aquest tema i ha
de sol·licitar a la Confede-
ració Hidrogràfica de
l’Ebre (CHE) que s’executi
una inspecció indepen-
dent de tots els mecanis-
mes (especialment els
desaigües de fons –a les
preses on aquests existei-
xen–) de les preses de Me-
quinensa, Riba-roja i Flix
abans del 31 de desembre
de 2017”, conclou el text.

La resolució també re-
clama que es denunciï la
CHE per “negligent” en
cas que no encarregui
aquesta inspecció inde-
pendent. ■

Nou clam per mobilitzar
sediments a l’Ebre
L’Ebre
TORTOSA L’operació Guerra-Criste-

jo, que es va desplegar la
setmana passada al Mont-
sià entorn de clubs cannà-
bics, s’ha tancat amb 21
detinguts, de nacionalitat
espanyola, marroquina,
colombiana i cubana. Se-
gons la Guàrdia Civil, l’or-
ganització criminal utilit-
zava dues associacions

cannàbiques i diversos
punts de venda per distri-
buir droga. Les investiga-
cions van començar l’any
passat i s’han coordinat
entre la Guàrdia Civil, la
Policía Nacional i les poli-
cies locals. En els tretze es-
corcolls, es van comissar
1.200 plantes de marihua-
na, èxtasi i haixix, a més
de 1.600 euros en efectiu,
un vehicle i material per a
la venda i la distribució. ■

L’Ebre
AMPOSTA

21 detinguts en la
Guerra-Cristejo
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