TEX-ALCALDE DE VILA-SACRA
L'ex-alcalde de Vila-sacra, Amadeu
Pujol, ha declarat que va ser
expulsat de CDC per haver-se
manifestat contrari a la
construcció d'una gran superfície
comercial a Figueres.
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ONCE IMIFAS

m ISEGOT

Les entitats Once i Mifas de les
comarques gironines pensen
constituir l'any que ve una
societat Umitada i projecten
muntar una bugaderia industrial
que donarà treball a 30 disminuïts.
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BAIX EMPORDÀ
Joan Salgàs, veí de la Bisbal, ha denunciat per abús d'autoritat l'alcalde de
Palafrugell, Lluís Medir, per l'expropiació d'uns terrenys que el denunciant
tenia a Palafrugell i que, segons Salgàs,

es va fer de forma incorrecta, perquè
les màquines van entrar als terrenys
sense presentar-li cap acte d'ocupació.
Mentre que el ministeri fiscal encara
no s'ha pronunciat, l'acusació particu-

lar ha anunciat que demanarà per a pessetes diàries pels dies en què el
Medir la suspensió del càrrec de fun-. vehicle va ser retingut al dipòsit municionari públic durant quatre anys, una cipal. Salgàs va obstaculitzar les obres
multa de cent cinquanta mil pessetes estacionant el seu vehicle en un extrem
i que s'indemnitzi Salgàs amb dues mil de la finca.

Demanen quatre anys de suspensió del
càrrec per a ralcalde de Palafrugell
Un propietari d'una finca expropiada a la I Joan Salgàs manté que Medir va fer-li
zona industrial l'acusa d'abús d'autoritat
ocupar uns terrenys que encara eren seus
NÚRIA FORNS

• Palafrugell.— Els fets van
començar el dia nou de juny de
l'any 1988, quan alguns treballadors de l'empresa Rubau Tarrés
SA, que s'encarregava de les obres
de la primera fase d'esplanació de
la zona industrial, van arribar al
matí per començar les obres als
terrenys de Joan Salgàs. Al mateix
temps també ho van fer l'alcalde
de Palafrugell, Lluís Medir, i el
secretari de l'Ajuntament de la
mateixa població, Secundino Fernàndez. Segons manté l'acusació
particular, l'Ajuntament no va ser
advertit amb anterioritat que la
finca seria ocupada aquell dia i ni
tan sols van presentar una acta
d'ocupació, tal i com la llei requereix en aquests casos. Salgàs manté, doncs, que la finca encara era
de la seva propietat quan van arribar els treballadors. Com que va
considerar que l'actuació de l'Ajuntament era incorrecta, va filmar tot el que va succeir aquell
matí en vídeo i va denunciar
Medir per abús d'autoritat.
Part de les finques que Salgàs
posseeix a la zona industrial de
Palafrugell havien de ser expropiades en virtut de la reparcel·lació
feta de la zona. El pla parcial va
ser aprovat per l'Ajuntament
mesos abans de començar les
La fotografia recull un moment dels fets del 9 de juny de 1988, quan les màquines van entrar als terrenys. Al fons
obres, però Salgàs manté que el
i al mig, Lluís Medir contempla l'evolució de les obres.
dia que es van començar encara
eren de la seva propietat jà que havia el vehicle Land Rover, en propietat pública i no del sen- mant aqupll matí tot el que pasno se li va mostrar en cap moment Medir va respondre que no pot yor Salgàs». Medir manifesta tam- sava. A Medir, també se li va preuna acta d'ocupació. Salgàs tenia precisar si estava dins de la pro- bé que ignora si Joan Salgàs va guntar si és cert que abans que
un vehicle Land Rover de la seva pietat de l'Ajuntament o del sen- intentar impedir que s'emportes- membres de la Policia Municipal
propietat estacionat en un extrem yor Salgàs, perquè fa molts mesos sin el vehicle i que no és cert que, i treballadors de l'empresa Rubau
del terreny que s'havia expropiat que va passar i no ho recorda. Més per treure el cotxe, una màquina Tarrés retiressin el tractor, ell
quan els treballadors de Rubau tard, però, quan se li va demanar excavadora hagués de fer un camí amenacés Salgàs dient-li que si no
Tarrés van començar les obres si va ordenar que traguessin el a través del camp i el marge que treia el tractor, «ordenaria que el
traient el filat que envoltava la vehicle de Salgàs amb la grua el separava de la via pública. Sem- portessin a la presó per desobeir
propietat. Posteriorment, també el municipal, Medir va contestar que bla ser que no hi ha resposta del l'autoritat». Medir, que ahir no va
pare de Joan Salgàs va intentar no ho va ordenar ell directament senyor Medir sobre si tenia poder ser localitzat, va respondre
impedir les obres estacionant un i que en tot cas «el vehicle estava coneixement que Salgàs estava fil- que no és cert que digués això.
tractor de la seva propietat davant
del Land Rover del seu fill. El
tractor, però, va ser enretirat pels
policies municipals. Com que Salgàs no va enretirar el Land Rover,
aquest va ser remolcat fora de la
finca per la grua municipal, i quan
Salgàs va intentar evitar que se
l'enduguessin, va ocasionar danys
al vehicle. L'Ajuntament pretenia
que Salgàs pagués una multa per
0/ Argenteria, 9.
c/ Argenteria, 9
aquesta acció. El vehicle va ser
Tel. 20 25 36.17001 Girona
(Final Rambla) Girona
traslladat al dipòsit municipal i al
Ctra. Sant Feliu, 42
Ctra. Sant Feliu, 42
cap d'uns mesos es va notificar a
PLATJA D'ARO
PLATJA D'ARO
SOUCi^llS
Salgàs que si no recollia el vehicle
en un termini de trenta dies, seria
MODA CONFECCIÓ SENYORA
subhastat.
PRÈTA PORTER
Lluís Medir va declarar, el 23
CTRA. ST. FELIU, 27. TEL. 81 96 04
de novembre de 1989, al jutjat
PLATJA D'ARO (Costa Brava)
d'instrucció número 1 de la Bisbal
que no és cert que la.finca encara
LI OFEREIX EL SEU SISTEMA DE
fos propietat de Salgàs sinó que
era propietat municipal, «en virtut
VENDA A TERMINIS
de l'aprovació el vint-i-nou d'abril
A GIRONA: Pàrquing gratuït a GASSA (Zona Grober) i EIXIdel 87 del projecte de reparcel·laMENIS. Obert fins a les 20,30 h. Vigílies fins a les 21.00 hores.
ció de la zona industrial». Quan
se 11 va preguntar si és cert que
A PLATJA D'ARO: Obert diumenges I festius.
a la finca del senyor Salgàs hi
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El llarg procés del
polígon industrial
de la població
NÚRIA FORNS

• .— El pla parcial del sector
industrial de Palafrugell es va
aprovar l'any 1986. Aproximadament un any més tard es va aprovar el projecte d'urbanització i
reparcel·lació del poh'gon industrial, d'una superfície de 150.000
metres quadrats, que afectava
vint-i-vuit finques rurals i
vint-i-dos propietaris. L'aprovació
es va fer amb els vots contraris
dels regidors de CiU, a l'ofKasició,
La reparcel·lació preveia transformar la zona en quaranta-sis parcel·les industrials, i es va firmar uil
conveni de col·laboració el dotze
de febrer de l'any 1988 entre l'alcalde de Palafrugell, Lluís Medir,
i l'alcalde de Girona, Joaquim
Nadal. En virtut d'aquest conveni,
l'empresa privada municipal de
l'Ajuntament de Girona, Iniciatives Municipals d'Ocupació SA
(Imosa), havia d'assessorar en la
contractació, direcció, vigilància i
seguiment de les obres d'urbanització del pla parcial, portar la gestió i negociació de les despeses
d'urbanització, i realitzar funcions
d'assessorament jurídico-administratiu. A canvi, IMOSA havia de
percebre el sis per cent sobre les
despeses d'urbanització, que pujaven a més de 103 milions.
Després que al mes d'abril del
87 l'Ajuntament de Palafiugell
aprovés definitivament el projecte
de reparcel·lació de la zona industrial, aproximadament tres mesos
més tard un nombre important de
propietaris de la zona industrial va
interjxjsar un recurs de reposició
contra l'acord del ple, que va ser
desestimat per l'Ajuntament. Els
propietaris, però, van interposar
un altre recurs, aquest cop davant
l'Audiència Territorial de Barcelona, que també va ser desestimat.
De les reclamacions presentades
pels diferents veïns, només la d'un
propietari, Joan Pagès, es va presentar en el termini establert. En
virtut d'aquesta reclamació el
recurs va ser desestimat, considerant que l'Ajuntament havia
actuat de forma correcta.
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