DIARI DE GIRONA
Una sentència de l'Audièiicia de Girona, que confirma que Enric Roselí, exalcalde de Santa Cristina, és el culpabfe de la picabaralla que va mantenir
amb el cap de la policia. Àngel García
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Benítez, ha provocat que aquest darrer
declari que el que més convé a l'actüal
alcalde, JosepL·lensa,es «baixar-se els
pantalons»] retirar els dos expedients
que li manté oberts. Benítez afirrha

queia justíciademostra dia a dia que el
culpable de l'enfrontament que manté
contra l'Ajuntament nO és ell sinó els
polítics. «L'actitud de Liensa en aquest
tema és vergonyosa, totalitària, i dig-
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na d'un cacic dictatorial», afirma el
sergent, que acusa l'alcalde dé gastar
grans quantitats de diners en aquest
contenciós tot i saber que perdrà, i li
vaticina un fort desgast electoral.

Benítez demana a Liensa que li retiri els expedients i li torni el lloc de treball

L'Audiència
deixà igual la
sentènciaque
contradiu el ple
de l'Ajuntament

El cap de polida de Sta:Cristina diu que a
l'alcalde li oonvébaixal·se els pantalons
M A R T I BATLLE
Santa Cristina d'Aro.- El cap de
la Policia Local de Santa Cristina,
José Àngel Garcia Benítez, suspès
21 mesos dè fejna i sou per l'Ajuntamént, va manifestar ahir que a l'alcalde de Ta població, Josep Liensa,
«li convindria una baixada de
pantalons» i no tirar endavant els
dos expedients que li ha obert. El
sergent Benítez va realitzar aquestes declaracions després de conèixer la sentència de l'Audiència de
Girona, que ratifica la seva absolució i la condemna de l'ex-alcalde
Enric Roselló, per l'enfrontament
que van mantenir tots dos a les
dependències de la Policia Local.
La sentència de l'Audiència contradiu l'àcord del ple de l'Ajuntament,
que un dia-abans de! judici va considerai- que el culpable era el cap de
policia i IJnnocent, Enric Roselló.
L'enfrontarnent entra Benítez- í
Roselló va motivar que l'Ajuntament obrís un expedient i el sancionés, en un ple celebrat el 2 de
novembre passat, a 29 mesos de
suspensió de feina i sou, encara que
posteriorment el període es va rebaixar a 21 mesos. Aquesta sanció
ha estat recorreguda a través d'un
contenciós administratiu ja que l'Ajuntament i la Justícia no poden
tenir dues visions diferents sobre
com van succeir els fets. Si Benítez
guanya el contenciós administratiu,
l'Ajuntament li hauria de pagar els
sous dels 21 mesos que ha estat
suspès de feina i sou.
Vol tornar l'onze d'abril
' La sanció de 21 mesos de Benítez
acaba precisament el proper dia 11
d'abril, dia que el sergent espera
. poder tornar a treballar si l'Àjuntament no li imposa una nova sanció
pels altres expedients que li ha
obert posteriorment. Aquests dos
expedients, recorreguts per la defensa del sergent, són per una presumpta incompatibilitat de la feina
de cap de Policia a mb la gestió de la
Residència Canina La Reserva, propietat de Benítez, i per haver intentat .incorpòrar-se al treball abans,
d'acabar la sanció.
La baixada de pantalons que Benítez demanava a Liensa anava precisament en direcció als altres dos

M.B.A.
Girona.- El recurs presentat
per l'ex-alcalde de Santa Cristina, Enric Roselló, contra la sen^
tència del titular del Jutjat de
Primera Instància número 3 de
Sant Feliu ha estat desestimat
per la secció primera de l'Audiència dé Girona, que ha confirrnat la condemna. La sentència contradiu el ple de l'Ajuntament de Santa Cristina,
que un dia abans del judici va
suspendre de feina i sou el cap
de la policia. Àngel García Beni-'
tez, per uns fets dels quals posteriorment seria absolt. Aquests
fets van ser l'inici de l'enfroritament entre Benítez i l'èquip de
Govern de l'Ajuntament.

Àngel García Benítez, fent el senyal de victòria davant l'Ajuntament, ahira la tarda. (Foto MARTÍ BATLLE).
expedients oberts. «Liensa t é el
poder i els diners dels contribuents i en fa el quevoL i ha tirat
endavant tot i saber que els processos els té perduts. Per ell, el fi
justifica els mitjans i té clar que
mentre ell sigui alcalde no vol
què Benítez posi els peus a la
Policia Local de Santa Cristina»,
exposava ahir Benítez. El sergent
deia ahil-, mentrecomentava la sentència de r'Audiència, que «l'actitud de Liensa en aquest tema és
vergonyosa, totalitària, i digna
d'un cacic dictatorial».
Benítez afirma que l'alcalde sap
que els dos expedients que |i han
obert són injustos i seran revocats
per la J ustícia, i demana que el deixi
tornar a la seva feina: «Faci's ün
favor a vostè mateix i al poble de
Santa Cristina, i cedeixi. Rectifiqui la seva postura, arxivi els expedients i reconegui la meva absoluta innocència. Ordeni la
meva immediata reincorpïoració
al meu treball i prometo que no li
guardaré rancor. No creu que se-
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PERFORACIONS a ROtOPERCUSSIO
PNEUMÀTICA EN TERRENYS DE ROCA
• Perforacions des de 150 mm fins a 500 mm de diàmetre.
• Disposem d'equipaments de reduïdes dimensions i pes
-preparats per evitar dispersar la pols-, per treballar en
llocs de difícil accés com poden ser jardins, patis, finques
d'esbarjo, etc, etç.
Demaneu informació sense cap compromís
Diari de Girona, 1993-03-27, p. 60.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

ria m'és coherent una postura de
més moderació i acceptar que
fins i tot vostè, totpoderós alcalde, es pot equivocar?», preguntava ahir el sergent. A més, Benítez
qüestionava el cost econòmic els
dels processos contra ell, que va
xifrar de moment en UnS dotze milions de. pessetes: «Qui pagarà
pels abusos i els errors comesos?
Lamentablement qui paga és el
poble, els polítics no tocaran un
duro de la seva butxaca». A més
Benítez va informar que Josep Carreras Fàbregas, instructor d'aquest
primer expedient que la.sentència
ha revocat, va cobrar un total de
1.200.000 per la seva feina.

blació de Santa Cristina era tonta
i confosa i li interessava confondre i enganyar. Però el temps
passa i posa les coses en ordre a
través dels judicis. Les sentències són fortes i contundents a
l'hora d'emetre fa resolució: Jo
sóc innocent, els polítics culpables». Benítez es va dirigir directament a Liensa a través de la premsa
i deia que «Vull recordar una frase
de vostè. El poble de Santa Cristina és caut i prudent però río estúpid, i passa factura quan ha d'anar a votar».

Finalment també va exposar que
a la querella que ha presentat contra Liensa per un presumpte delicte
de prevaricació (dictar conscientment ordres injustes), suposadaAtac polític ^
ment comès en obrir els expedients
Gontraell, li depnana una pena dé
À part del perjudici econòmic que
deu anys d'inhabilitació del càrrec
han suposat pera l'Ajuntament de
d'alcalde.
Santa Cristina els litigis contra la
seva persona, Benítez va vaticinar
Josep Liensa no va poder ser
que la polèmica tindrà un alt cost
localitzat ahir per aquest Diari jaer
electoral per a l'actual alcalde: ^ conèixer la seva reacció davant la«Liensa devia pensar que la posentència de l'Audiència de Girona.

La resolució judicial condemna Roselló a .dues multes de
20,000 pessetes per una falta de
coaccions i una altra de desobediència a agents de l'autoritat, i
a indemnitzar Benítez amb,
7.000 pessetes per haver-li trencat una camisa. La sentència
considera provat què el dia 10 de
juny de 1990, cinc dies abans
que hagués d'abandonar l'Alcaldia després de perdre les
eleccions, Enric Roselló és va
trobar Àngel García Benítez a .
les dependències de la Policia
Local, L'aleshores alcalde, que
només tres dies abans haviaacceptat parcialment una petició
de permís demanat pel cap de
policia, va demanar al sergent si
no estava de baixa. La concessió del permís, considera provat
pel jutge, no havia estat comunicada al cap de policia, de manera que no havia entrat en vigor. García Benítez va contestar
la preguntà de Roselló amb la
frase «no em provoquis», i
aleshores, Roselló el va agafar
pel braç t va intentar fer-lo fora
del local dient-li que^ marxés ja
que estava de permís. El cap de
policia, però, va aconseguir desfer-se de l'alcalde" i va entrar al
seu despatx, on enrabiat va tirar
una taula a terra,
Benítez és absolt de desobediència a un superior del que
l'acusava Roselló perquè l'ordre '
rebuda d'abandonar les dependències policíaques era injusta.

C o t x e s a i x a f a t s . La caiguda
d'un arbre a causa de la tramuntanada ahir al matí va provocar danys
de diversa a importància a tres cotxes aparcats al pàrquing de MIFAS
de la plaça Poeta Marqujna i a u n ;
turisme situat a. l'accés de l'estació
d'autobusos. L'arbre va caure a les
onze del matí sobre un Renau|t-5,;
matrícula GE-7866-N, aparcat al
pàrquing i qüe va resultar amb él
sostre i el capó aixafat i el parabrisa
trencat. També van resultar danyats una furgoneta C-15, aparcada prop del R-5, i un turisme Renault-11, encara que els danys
d'aquests dos vehicles yan ser més
lleus que en el primer cas, han informat fonts de la Policia Local dé
Girona. L'arbre impedia el pas a
l'estació d'autobusos i va haver de
ser retirat per les Brigades Municipals, han explicat les fonts. A la
imatge, moment que un policia local instrueix l'atestat sobre l'accident. (Foto MARISA MORILLO).

