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Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial
i Obres Públiques
Secretaria General
RESOLUCIÓ
de 12 de setembre de 2000, per la qual se sotmet a inbrniadò pública la relació dels béns i els
drets afectats per fexecudó de les obres del projecte NKi-SSieS, del terme municipal de Comellà
de Tem.
- '
'
^.
,
Aprovat el projecte M-G-SSISS, millora local. Condicionament travessera de Comellà de Terri.
Carretera C-15 a, PK 12,630 al 13,105. Tram: Comellà de Terri, del temie municipal de Comellà de
Terri, en data 3 de juliol de 2000, i atès que l'aprovadú de TAdministiadó porta implícita la dedaiadú
d'utilitat prjblica i la necessitat d'ocupada dels béns I els drets ateclats;
En aplicadò del que estableix la Uei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres, i els altres preceptes
daplicadó general;
Atès que, de contomiitat amb el que estableix FEstatut d'autonomia de Catalunya, correspon al
Govem de la Generalitat l'adopdó de l'acord d'urgent ocupació, amb l'obertura prèvia, d'acord amb
el que disposa l'aitide 56 del Reglament d'expropiació lorçosa, d'un periode d'infcrmació pública,
per un tennini de 15 dies per tal que els titulars del béns i els drets afectats puguin al-iegar tot el que
considerin oportú;
Per tal de donar compliment als preceptes esmentats, '
Resolc:
Que se sotmeti a inbmiació pública la relació, que es publica a l'annex d'aquesta Resdudó, dels
béns i els drets afectats per l'execució de les obres del projecte M-G-99163, Millora local.
Condicionament travessera de Comellà de Terri. Carretera C-150, PK 12,630 al 13,105. Tram:
Cornellà de Terri, del temia munidpal de Comellà de Terii, als efectes que preveu rartide 56 del
Reglament d'expropiadó forçosa, en relació amb rartide 52 de la Uei d'expropiada forçosa. Es publica d'acord amb l'artide 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim juridic de les
administradons públiques i del procediment administratiu comú, en relació amb els titulars de
finques desconeguts 0 de domidii ignoial
Tots els interessats i els titutars de drets reals o d'interessos econòmics sobre els béns afectats
poden presentar al-legacions davant aquest [departament durant un tenninl de 15 des a comptar
de la publicació, per tal d'esmenar, si s'escau, totes les possibles errades o omissions en la reladó
dels béns i els drets afectats o dels seus titulars.
Barcelona, 12 de setembre de 2000
p.d.(Resoludó de 4.8.1998, OOGC de 31.8.1998)
Albert Abuli i Núfiez
Cap del Gabinet de Gestió de Projectes i Expropiadons
ANNEX
Terme munidpal de Comellà de Terii.
Expropiació
Núm. de finca: 1
Núm. de Referència cadastral: 5697205.
Nom del titulat afectat Esteve Oliveras Buxeda.
Naturalesa del bé: urtià.
Ocupadó temporal, en m": 309
Núm. de finca: 2
Núm.depdígon:7
Núm.deparce|.|a:7
Nom del titular afectat Rafel G i n ^ Vifias.
f^turalesa del bé: sól urbanitzable no programat
Superfide a expropiar, en rrf: 1.215
Ocupació temporal, en ni: 64

(00.251.001)

Miquel Orobitg.

E L P U N T I Dilluns, 2 d'octubre del 2000

CAMPIÓ DE TIR QUE PARTICIPARÀ EN ELS PARALÍMPICS.

«La competició entre no minusvàlids
i minusvàlids és equiparable»
El tirador llagosterenc participa en els jocs paralímpics de Sydney, després d'haver competit
en els jocs d'Atlanta
EL QÜESTIONARI—

ANNA AURICH / Llagostera
• Quan es va iniciar professionalment en el tir?
^ « D e s del 1982 ja competia en àmbit regional a
'Suïssa, on els meus pares
s'havien exiliat per la guerra. D e fet, vaig començar
a practicar el tir a l'institut,
però no va ser fins al 92
—<jue ens vam traslladar
a Catalunya— que vaig tenir contacte amb alguns
membres de la Federació
Espanyola de Tir Olímpic,
i el 93 ja em vaig iniciar
com à professional.»
—Quin és el primer record que té de l'arribada
a Catalunya?
—«Un de no gaire agradable: em van requisar
l'arma a la duana. Aleshores encara hi havia controls duaners i, com que
a Suïssa no es necessiten
permisos per a les armes,
la meva carrabina de competició es va estar mig any
a la duana.»
—Com va ser la seva experiència als jocs del 92?
—«Molt emocionant.
Va ser gràcies a la meva
tasca de voluntari a Mollet
que vaig començar a conèixer el món de la competició a l'Estat espanyol
i a conèixer gent, ï, arran
d'aquesta experiència,
vaig començar a practicar
el tir altra vegada.»
—Quines especialitats
practica?
—«El tir de carrabina
amb aire comprimit i el
tir de carrabina amb bales
de calibre 22. Tiro tant a
10 metres com a 50.»
—Quines diferències hi
ha entre un tirador minus-

Uoc de naixement:

•Mannedorf (alcostat
de Zuric, Suïssa)
Data de naixement:

•21 de gener de l'any
1967.
Professió:

•Auxiliar administratiu a
les oficines de la
Policia Municipal de
l'Ajuntament de
Llagostera.
Aficlons:

•El tir.
Uniiibre:

•Llegeix la premsa
diària.

i^í"

Un disc:

•Qualsevol dels discos
del grup Modern
Talking.
Una pei-iícuia:

^Bailando con lobos, de
Kevin Costner.
El llagosterenc Miquel Orobitg, retratat amb un dels seus rifles de
competició. / I^ANELLLADÓ.

vàlid i im que no ho és?
—«Malgrat que a la Federació Catalana de Tir no
hi ha manera que entenguin que la competició entre no minusvàlids i minusvàlids és equiparable,
no n'hi ha tantes, de diferències. Però la principal
és que nosaltres disparem
asseguts a la cadira amb
una taula petita al davant
per teiiir el braç immobilitzat o estirats a terra.»

—La pràctica d'aquest
esport és molt cara?
—«Moltíssim. U n a bala
j a costa prop de 25 pessetes
i ei rifle, unes 250.000.»
—I com us ho feu?
—«La Federació Espanyola, després d'uns
quants èxits (com ser el
campió absolut en les quatre especialitats a l'Estat,
quedar molt ben classificat
al campionat del món i la
presentació a Atlanta), em

paguen algun desplaçam e n t . T a m b é r e b o la
col·laboració del Club de
Tir Olímpic de Platja d'Aro, del qual sóc soci, i de
MIFAS. Però si el meu
pare no estigués per mi
i m'acompanyés a tot arreu
em seria molt més difícil.»
—Quins records tens
d'Atlanta?
V —«Molts nervis i molta
desorganització, res a veure amb Barcelona.»

La construcció de la deixalleria de Besalú
permetrà desencallar la zona industrial
JORDI CASAS /Besalú
• La construcció d'una
deixalleria comarcal al
municipi de Besalú desencalla, després d'un total de.
vint-i-vuit anys d'haver-se
delimitat^ el polígon industrial de l'entrada nord del
municipi.
El pla parcial industrial
preveu la urbanització d'aquest polígon davant per
davant de la benzinera que
està situada al costat de
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la carretera N-260, que travessa el municipi. L'espai
té una superfície de 2.000
metres quadrats i es començarà a urbanitzar entre aquest mes d'octubre
i el novembre.
Sòl industrial

Aquesta operació urbanística permetrà posar de manera força immediata sòl
industrial a la venda, un
aspecte que és una de les

prioritats del govem local
besalunenc. D e fet, l'Ajuntament de Besalii està re. visant les normes subsidiàries municipals, en què es
preveu la creació de diversos espais industrials,
amb l'objectiu d'aprofitar
l'avantatjosa situació comunicacional del municipi, situat estratègicament
en el centre de l'àrea formada per Girona, Figueres i Olot, i a pocs minuts

de Banyoles.
La deixalleria de Besalú
s'ha adjudicat recentment
juntament amb les de Sant
Feliu de Pallerols i Sant
Joan les Fonts, també a
la comarca de la Garrotxa.
Amb vista a l'any 2001,
està previst construir, també a la mateixa comarca,
les deixalleries dels municipis de Santa Pau, les Planes i també Sant Jaume
de Llierca.

