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CASADO VA ADMETRE HAVER-SE REPARTIT AMB GUIRADO DINERS D'UNA BOTIGA QUE HAVIA ESTAT ASSALTADA

Confirmen la suspensió del policia
d'Olot que va confessar un robatori
El Tribunal Superior sosté que l'actuació dels dos agents «repugnen la ciutadania»
fase del procediment, en la qual
només es busca adoptar les mesures adequades.
D El Tribunal Superior de Justícia
La mateixa sala ha dictat una
de Catalunya (TSJC) confirma, en
altra resolució relativa a l'expedient
una resolució el decret de l'alcalcontra l'agent Casado, en la qual
dia d'Olot, que va acordar la susconfirma la legalitat de la seva
pensió provisional de funcions del
obertura, i al mateix temps estima
policia local Joan Casado arran de
un recurs de l'alcaldia d'Olot, que
la seva confessió espontània
havia estat condemnat a pagar les
d'haver robat en una botiga de la
despeses de tramitació dels recurlocalitat, juntarnent amb el també
sos pel Jutjat Contenciós de Giexpedientat Antoni Guirado, em-,
. rona, ja que là sala considera que
presonat pel segrest de marià Ànno hi va haver temeritat ni mala fe
gels Feliu. El TSJC diu que «reen la seva actuació processal.
pugna la ciutadania que un.memLa mateixa secció segona de la
bre de les forces de seguretat que
Sala contenciosa administrativa ha
té l'obligació de dur a terme di-'
confirmat recentinent la pròrroga
ligències de prevenció i actuacions
de la suspensió provisional de l'adestinades a evitar la comissió d'acgent expedientat de 19 de maig
tes delictius, pugui estar implicat
de 1999, en la qual s'estenia per un
en actes com aquest».
posar que la sanció era precisa- a mesura preventiva «la suspensió altre mes la mesura preventiva, i
provisional dels policies expe- que el 8 de juliol passat va ser vaLa secció segona de la sala con- ment pel període d'un mes.
tenciosa administrativa del TSJC
L'advocat defensor de Casado, dientats». Segons el TSJC, la gra- lidada pel jutjat de Girona.
estima el recurs de l'Ajuntament Xavier Hors, per la seva banda, vetat de la conducta «és evident»,
El lletrat de Casado via recód'Olot contra la resolució del Jut- va recórrer contra l'obertura de i tot i admetre que el decret de l'al- rrer al TSJC, però el seu recurs
jat Contenciós que va anul·lar el l'expedient en sí, per entendre que caldia «no és precisament modè- també ha estadesestimat. L'Admisetembre passat el decret pel qual vulnerava un dret constitucional lic», no el converteix en nul.
nistració demandada va defensar
se sancionava Casado, un cop in- del seu client ja que «no va rela pròrroga de la suspensió de funcoat un expedient, per la gravetat conèixer els fets i va prestar de- Contradicció
cions en el fet «que persisteixen els
de la seva presumpta conducta. claració davant el Jutjat com a tesPosteriorment, Casado es va motius que van conduir a l'adopEl jutjat de Girona considerava que timoni i no com a imputat».
desdir de la seva declaració inicial, ció d'aquesta mesura preventiva,
el decret era irregular perquè acor• Els fets es remunten al 19 d'a- en declarar com a imputat,i va ar- principalment l'alarma social que
dava la suspensió provisional de bril de 1999, quan l'Ajuntament gumentar aquesta contradicció provoca que un membre de la pofuncions del policia però no acla- d'Olot va incoar l'expedient disci- dient que, quan es va confessar au- licia municipal es vegi involucrat
ria ni el període de la sanció hi acla- plinari a Joan Casado després que tor d'aquests fets, estava molt afec- en aquest tipus de fets». «L'alarma
ria la motivació.
aquest expliqués al subinspector tat psiçològicameht i no sabia el social», segons aquest raonament,
de là Policia que juntament amb que es feia. A Casado se li van obrir «s'incrementaria-si l'agent de la poDefecte subsanat
l'agent Antoni Guirado, s'havien diligències i la investigació conti- licia en qüestió es reincorporés al
Segons el TSJC, aquest defecte repartit els diners del taulell d'u- nua el seu procés. En aquest sen- servei sense aclarir-se del tot els
formal es va subsanar immediata- na botiga d'Olot on van anar per tit, l'alt tribunal assenyala que si la fets que van passar" i «amb la fiment, en acordar la pròrroga de la un.suposat robatori. L'alcaldessa conclusió de l'expedient determi- nalitat de no perjudicar més la cresuspensió de funcions de Casado va acordar iniciar expedient con- na la seva no participació en els dibilitat de la policia a la poblaen passar un mes, fet que fa su- tra els dos policies i acordar com fets «és qüestió aliena» a aquesta ció si no d'intentar restablir-la».
INTRA-ACN

I OLOT

EL COTXE NOMÉS VAL PER A UN TIPUS DE DISCAPACITATS

EL CAP DE TRÀNSIT VA DIR SECTARIS A LA GUARDIA CIVIL

Les autoescoles gironines Pomes es disculpa a
Valdecasas per unes
tenen un únic vehicle
adaptat per a minusvàlids declaracions de del Olmo
INTRA-ACN
I GIRONA

D Només una autoescola de la dernarcació de Girona té un cotxe
adaptat per à minusvàlids. Aquest
vehicle està adaptat a un sol tipus
de minusvalidesa i, a la pràctica,
els interessats es veuen obligats a
comprar-se ün cotxe doblement
adaptat, a la seva minusvalidesa i
amb un comandament per al professor. Segons l'Associació d'Autoescoles, l'únic centre que disposa d'un vehicle adaptat per als minusvàlids és a Girona ciutat. Aquest
cotxe, de conducció manual, tan
sols el poden fer servir persones
que no.podeh utilitzar cap de les
dues cames.
El president de Mifas a les comarques gironines, Pere Tubert,
opina que un sol cotxe a tota la demarcació, i situat a Girona ciutat,
«és absolutament insuficient» per
atendre la demanda potencial. El
fet que estigui adaptat només a un
tipus de minusvalidesa redueix encara més les possibilitats d'acollir-

s'hi perquè «cada tipus de minusvalidesa requereix un comandament concret».
. Tubert pensa que aquesta situació obliga habitualment els interessats a comprar-se prèviament
l'automòbil, adaptar-lo a la seva
minusvalidesa i, si volen actuar d'acord amb la legalitat, adaptar-lo
també a les exigències de la con• ducció assistida pel professor, i utilitzar-lo per a les pràctiques i també per examinar-se. A més, cal assegurar-lo a nom d'un altre, perquè
no es pot assegurar un cotxe a nom
d'una persona que no té encara"
el carnet.
Pere Tubert considera que l'Administració hauria d'afavorir que
els minusvàlids tinguessin més facilitat a l'hora de treure's el carnet.«Ja entenem que les autoescoles tenen un afany lucratiu, però
l'Administració hauria de potenciar que disposessin de diferents
comandaments homologats per
adaptar als vehicles, depenent de
la minusvalidesa de cada client»,
diu.
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CARLES BONMATÍ
GIRONA

D El Conseller d'Interior de la
Generalitat de Catalunya, Xavier Pomes, va enviar una carta a la delegada del Govern a
Catalunya, Julià Garcia-Valdecasas, demanant disculpes per
unes declaracions fetes pel cap
de Trànsit a Girona, Francesc
Jiménez del Olmo, en què comparava la Guàrdia Civil amb els
Mossos d'Esquadra. Del Olmo
va expHcar que els primers tenien la unitat de trànsit separada deia resta del cos policial,
i que la Policia Autonòmica volia eviar aquesta possibilitat per
«no ser sectaris».
Davant la possibilitat que
aquestes paraules de del Olmo
poguessin ferir el que es considera «relació excel·lent» entre
' els dos cossos poUcials, el Conseller Pomes va afànyar-se a parlar amb la delegada del Govern
a Catalunya, «per"si s'havia interpretat malament alguna de

les seves paraules i havia ferit el cos
de la Guàrdia Civü». Alhora, fonts
de la oficina del portaveu dels Mossos d'Esquadra van assegurar ahir,
-que no s'havia produït cap meha
de queixa formal ni del Govern
ni tampoc de la Guàrdia Civil.
La carta de Pomes a Valdecasas
ha de servir perquè la delegada
transmeti als còmanaments de la
Guàrdia Civil la «màxima consideració i respecte que existeix per
aquest cos», ja que «lamentaríem
que hi haguessin males interpretacions» donada la bona relació
que existeix tot i el desplegament
de la Policia Autonòmica i la pèrdua de competències del cos estatal.
En una entrevista realitzada a
Diari de Girona, el cap de Trànsit
de Girona và valorar molt positivament la tasca de la Guàrdia Civil, i và reconèixer que el primer
dels objectius del cos autonòmic
en el moment del desplegament
era el d'igualar l'efectivitat i el respecte que la ciutadania sentia per
la Guàrdia Civil.

El TSJ ratifica els
17 anys per al
condemnat pel
crim de Can Canari
D GIRONA.- El Tribunal Superior
de Justícia hà confirmat la condemna de 17 anys i 6 mesos de
presó que un jurat va imposar
a José Luis Martínez Ogando,
•jutjat per l'assassinat i robatori del propietari del bar «Can
, Canari», de Sant Feliu de Guíxols ocorregut l'abril de 1998.
La sentència ha estat dictada pel tribunal de la sala civü i
penal del TSJC, en una ponència de la inagistrada Núria Bassols, i desestima els recursos que
va interposar el lletrat defensor
que considerava que el veredicte
del jurat no estava ben fonamentat, i que durant la instrucció s'havien practicat algu-_
nes proves de forma il·lícita.
Elogis al jurat

Segons el TSJC, «el jurat va
fer mostres d'una tasca desenvolupada amb una cura i aprofundiment encomiable», i tal
com ja va posar de manifest en
la sentència el magistrat president del tribunal que va jutjar
el cas, «han fet una tasca digna de lloança», ja que «només
cal veure la motivació del veredicte per arribar a la conclusió que el veredicte de culpabilitat és conseqüència d'un treball fet amb cura».
La resolució rebutja també
la defensa quan qüestionà la fiabilitat de la prova de recollida
de mostres de sang de les sabatilles del condemnat, i quan
adverteix que l'entrada i escorcoll àl seu domicili es va fer en .
absència del seu. advocat. El
TSJC assenyala que «no és una
exigència legal que là recollida d'una pertinença de la persona detinguda requereixi autorització judicial o presència
d'advocat», INTRA-ACN

La Bisbal consultarà
als seus veïns la
condonadó del deute
extern el 12 de març
n LÀ BISBAL;- L'Ajuntameht de la
Bisbal d'Empordà durà a terme
el 12 de març, coincidint amb
les eleccions generals, üna consulta ciutadana per aprofundir en l'opinió dels seus veïns
sobre la necessitat de condonar
el deute extern als països pobres. Durant el ple municipal
de l'Ajuntament de la Bisbal del
25 de maig de 1999 va aprovarse per unanimitat una moció,
en el setè punt de l'ordre del dia,
referida a la condonació del
deute extern als països pobres,
en què és proposava donar la
màxima difusió a la campanya
«Deute extern-Deute etern».
D'aquesta manera, les entitats
de là ciutat s'hi podran adherir.
A més de denunciar la situació desesperada en què es troben els pobles del Sud a causa
d'aquest deute, es proposa la
seva condonació, vinculant-lo
a inversions en el desenvolupament humà en el països deutors. El 12 de març, la Xarxa
Ciutadana per l'abolició del
deute extern organitzarà una
consulta popular dirigida als
majors de 16 anys. INTRA-ACN

