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ANUNCI DE LICITACIÓ PER
A LA CONTRACTACIÓ DE:

“SERVEI DE NETEJA DEL NOU EDIFI-
CI CORPORATIU D’AIGÜES DEL
PRAT, S.A.”

CORRESPONENT AL CONTRACTE 26
DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE
L’EDIFICI CORPORATIU D’AIGÜES DEL
PRAT, S.A.

Concurs: Per procediment obert.

Tramitació: Ordinària.

Classificació Empresarial: Grup U,
Subgrup 1, Categoria A

Pressupost de licitació: 38.500,00 €/any
(IVA exclòs).

Duració del contracte: La duració del con-
tracte es xifra en un any, renovable succes-
sivament fins a 2 anys més, amb un total
màxim de 3 anys.

Documentació del concurs:
Parcialment, situada a la pàgina web d’AP-
SA, i la totalitat, a disponibilitat dels interes-
sats a la seu social d’Aigües del Prat, S.A.,
situada a la plaça de la Vila, número 9,
08820 del Prat de Llobregat, Barcelona,
els dies laborables de 9 a 13 h.
(Sr. Gilbert Navarro - Sra. Magda Simón).

Termini de presentació d’ofertes: A partir
del dia 17 de novembre de 2014 i fins a les
13 hores del dia 26 de novembre de 2014.

Lloc de presentació de les ofertes: A la
seu social d’Aigües del Prat, S.A., a la
plaça de la Vila, 9, 08820 del Prat de Llo-
bregat.
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El ministeri públic dema-
na deu anys i mig de presó
per a un veí de la Jonquera
originari de Cuba, Emilio
Castañeda Arrastia, a qui
acusa d’haver abusat se-
xualment de dues nebodes
d’una excompanya senti-
mental seva. El judici pel
cas es va celebrar ahir a la
secció quarta de l’Audièn-
cia de Girona. Les denun-
ciants són germanes i, se-
gons va defensar la fiscal,
la majoria dels tocaments
de què haurien estat vícti-
mes es van produir en un
domicili de Figueres on
l’home residia amb la seva
exparella. La primera ve-
gada que la germana més
petita va viure suposa-
ment aquesta situació te-
nia 8 anys i l’altra, 12. En la
seva declaració davant del
tribunal, però, Castañeda
va negar rotundament els
fets i va assegurar que la
relació que havia mantin-
gut amb les menors era
“normal”: “A vegades les
anava a buscar a l’escola o
les portava al gimnàs, però
no els vaig fer de cangur.
Només un cop em vaig
quedar sol amb elles uns
deu minuts. Tampoc havia
anat mai de nit a la seva ha-
bitació ni m’havia tombat
al seu llit. El tracte amb
elles era boníssim.”

Durant l’interrogatori,
la fiscal li va preguntar per
diversos episodis con-
crets, que s’haurien iniciat

el 2004 i s’haurien allargat
aproximadament fins al
2012, tot i que Castañeda i
la tieta de les noies van po-
sar fi a la seva relació el
2010. L’acusació manté,
entre d’altres, que el maig
del 2011 l’imputat es va
abalançar al damunt de la
germana petita i li va tocar
el cul. En relació amb

aquest succés, en canvi, el
declarant va argumentar
que la seva neboda portava
una faldilla molt curta i
que li va donar un planto-
fada al cul per dir-li que
anava guapa, però sense
intenció de caire sexual.

D’altra banda, les dues
germanes van donar el seu
testimoni darrere d’una
mampara per evitar veure
l’acusat. La gran, que ac-
tualment té 18 anys, va ra-
tificar que la relació que en
un principi mantenia amb
l’Emilio era molt bona, si
bé tot va canviar quan ella
tenia 8 anys: “Anava a casa
dels meus tiets uns tres o
quatre cops per setmana.
Quan dormia, al sofà o el
llit, em tocava. Sempre

que hi anava, passava
aquesta situació. Em sen-
tia incòmoda i amb por.
Vaig denunciar-ho als
Mossos quan tenia 16
anys. Una amiga em va
aconsellar que ho expli-
qués, que no passaria res,
que tots estarien amb mi.”

En la recta final del judi-
ci, van comparèixer dos
psicòlegs que van assistir
les noies, els quals van con-
siderar que el seu relat és
compatible amb “una ex-
periència viscuda i no de-
sitjada” i no van detectar
que tinguessin la intenció
de faltar a la veritat. Paral-
lelament, l’advocat de Cas-
tañeda, Obduli José Rivas,
va sol·licitar l’absolució del
seu client. Va al·legar que

les denunciants havien in-
corregut en innombrables
contradiccions, va posar
totalment en dubte les se-
ves versions i es va qüestio-
nar per què havien descrit
ahir episodis greus als
quals no s’havien referit
mai durant la fase d’ins-
trucció. I respecte a la fis-
cal, no va variar la seva pe-
tició de pena contra l’acu-
sat. Va requerir cinc anys
de presó per un delicte
d’abusos sexuals a una me-
nor de 13 anys, cinc anys i
mig de presó per un delicte
continuat d’abusos se-
xuals també a menors i la
prohibició que s’acosti a ca-
dascuna de les denun-
ciants a menys de 300 me-
tres durant deu anys. ■

Jutgen l’acusat d’abusar
de dues nebodes, a Figueres
a Afronta deu anys i mig de presó a Una de les víctimes afirma que el seu tiet li va començar a fer
tocaments quan tenia 8 anys i a la germana, als 12 a L’home diu que hi tenia una relació normal
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La xifra

Castañeda, ahir durant el judici, que es va celebrar a la secció quarta de l’Audiència de Girona ■ G. PLADEVEYA

2.000
euros és la quantitat que la
fiscal reclama que l’acusat
aboni per a cadascuna de les
víctimes com a indemnització.

El portaveu de l’AMC a Fi-
gueres, Esteve Gratacós,
vol denunciar la portaveu
del PP a l’Ajuntament, Ma-
ria Àngels Olmedo, per
l’afer de les retribucions.
Segons va explicar Grata-
cós en l’últim ple, la forma-
ció política que encapçala

està estudiant accions le-
gals, no contra el grup mu-
nicipal del PP, però sí con-
tra la seva portaveu, Maria
Àngels Olmedo. El motiu,
segons Gratacós, és la de-
núncia a la fiscalia que Ol-
medo va presentar i que fi-
nalment ha estat arxiva-
da, però que va comportar
la imputació del portaveu
de l’AMC i també de l’inter-

ventor municipal arran de
la denúncia.

Gratacós ho va anun-
ciar en el ple de l’Ajunta-
ment de Figueres, que va
censurar el 4 de novembre
el grup municipal del PP
per “l’actitud de judicialit-
zar actuacions munici-
pals”. Aquesta acció es va
incloure en l’ordre del dia
“per la notificació de l’arxi-

vament” d’una denúncia
del PP per la fiscalia de
Girona, que ha notificat a
l’Ajuntament que no veu
delicte en el pagament
d’uns diners com a grup
municipal al regidor no
adscrit Esteve Gratacós.

Arran d’aquest arxiva-
ment, Gratacós va dir que
se l’havia implicat en
aquest tema juntament
amb l’interventor munici-
pal d’aquell moment –que
ara està jubilat– i per això
els advocats estan estu-
diant la denúncia contra la
portaveu del grup munici-
pal popular a l’Ajunta-
ment. ■
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L’AMC de Figueres vol dur
Olmedo (PP) al jutjat

Esteve Gratacós, en una
imatge d’arxiu ■

La companyia de dansa
Agitart actuarà al Festival
Dalírium (organitzat per
Comerç Figueres), que
s’inaugura aquest dijous
13 de novembre a les 18 h.
Les ballarines Aina Garga-
llo, Crystal Zillwood, Geor-
gina Avilés i Ashleigh
Musk, conjuntament amb
el ballarí i coreògraf de la
peça Roger Fernández,
presentaran una peça que
va de Dalí i el seu daliri. La
peça tracta dels elements i
les idees més caracterís-
tics de la seva vida i obra a
través del cos i el movi-
ment i una escenografia
d’acompanyament. La
música correspon a una
barreja de diferents músi-
ques que també conté re-
ferències de Dalí. Aquesta
ha estat creada per Jaume
Abuir Codina. Les actua-
cions seran els següents
dies de novembre: 13 de
18 h a 20 h, 14 a les 19 h, el
dia 15 a les 12.45 h, el 21 a
les 18 h i el 22 a les 12 h.

A més, Agitart també
ha organitzat la primera
peça de la història prota-
gonitzada per totes les es-
coles de dansa de Figueres
en honor a aquest festival.
Són un total de 12 escoles i
actuaran el dia 22 a les 18
h a la Rambla. ■

Espectacle de
dansa dedicat
a Dalí a
Figueres

Redacció
FIGUERES


