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EMERGÈNCIES

LA JONQUERA

Mantenen l’alerta del
Pla d’Incendis i es tanca
l’accés a Cap de Creus

Denunciaran Mifas per dubtar
del concurs de les zones blaves
L’Ajuntament qualifica d’«injúries» les declaracions de Pere Tubert

Es controlen les zones afectades pels focs
DdeG, Figueres.

La Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil
ha informat que es manté activada la fase d’alerta del pla d’emergències per Incendis Forestals a Catalunya (Infocat).
L’alerta es manté com a conseqüència dels incendis forestals
ja extingits on es fa necessari
un control de la zona afectada
per evitar una possible reactivació del foc, així com per l’activació del nivell 3 al Parc Natural del Cap de Creus.
Ventalló, Capmany, Sant Climent Sescebes, Navata, Cistella i Palau de Santa Eulàlia van
ser els incendis més importants a l’Empordà en alguns
dels quals es continua la vigilància per seguretat davant la
possibilitat que es poguessin
revifar.

A conseqüència de la fase
d’aler ta ha quedat restringit
l’accés als massissos forestals
del Parc Natural del Cap de
Creus i el del Parc Natural de
Tivissa (Ribera d’Ebre). Així
mateix, queden anul·lades les
autoritzacions per fer foc, d’acord amb el decret 64/1995.
Aquestes autoritzacions seran
novament vigents en el moment de la desactivació del Pla
Alfa, segons informa la Direcció General d’Emergències.
D’altra banda, també s’ha
activat el nivell 3 del Pla Alfa de
la Direcció General del Medi
Natural del Depar tament de
Medi Ambient i Habitatge, al
perímetre
de
protecció
prioritària que afecta les
muntanyes de Tivissa-Vandellós-Llaveria-Pradell (Ribera
d'Ebre).

FIGUERES

La Plataforma No a la MAT i Non a la
THT es concentren a Montferrer
DdeG, Figueres.

La Plataforma No a la Mat assistirà avui a un acte convocat per
la Non a la THT de la Catalunya
Nord on participaran els alcaldes de la Catalunya Nord agrupats (Sydeco) i els de les comarques gironines (Ammat).
A les set de la tarda el col·lectiu Non a la THT oferirà un aperitiu. A dos quarts de deu del
vespre la Cambra de Comerç i

Indústria dels PO presentarà
una pel·lícula sobre les energies
renovables. L’objectiu de l’acte
és posteriorment generar un debat entre tots els presents.
Els organitzadors esperen la
presència d’un representant de
les associacions del Verdon que
després de 20 anys de lluita han
reeixit a fer anul·lar el projecte
de la línia aèria.

DdeG, La Jonquera.

L’Ajuntament de la Jonquera, en
Junta de Govern, va decidir dijous emprendre accions judicials contra el grup Mifas i subsidiàriament contra el seu president, Pere Tubert, per les «reiterades difamacions i injúries
contra aquest Ajuntament i especialment contra el seu alcalde,
Jordi Cabezas».
L’empresa Giropark S.A,
Centre Especial de Treball Mifas, va perdre l’explotació de les
zones blaves de la Jonquera.
Des d’aquesta associació es va
denúnciar públicament que havien obtingut més punts que
l’empresa finalment adjudicatària, tot i que després l’Ajuntament ho va atribuir a un error en
la suma dels punts a l’hora de
transcriure l’acta.
DdeG

Mifas coneixia els motius

Segons ha informat l’alcalde,
Jordi Cabezas, «el senyor Tubert
coneix, i els seus col·laboradors
també, perquè l’han consultat a
l’Ajuntament, l’expedient de l’empresa guanyadora i coneix els motius perquè ha perdut l’explotació».
D’altra banda, afegeix que
Pere Tubert «coneix que existeix
el sistema de contenciós administratiu per recórrer les deci-

Tubert sosté que
Mifas va guanyar la
plaça i que tenen la
documentació per
demostrar-ho
■

ROSES

ICV no descarta portar al jutjat les
expropiacions a Punta Falconera
La Fiscalia no troba indicis de delicte penal i ha arxivat la denúncia
DdeG, Roses

La Fiscalia de Girona ha arxivat
la denúncia interposada per ICV
pel procés d’expropiació de finques a Punta Falconera que considera es va fer a un preu «excessiu». Considera que no hi ha indicis penals i informa que es pot
presentar denúncia al jutjat contenciós.
L’Ajuntament va adquirir la finca 140 de Punta Falconera per
701.049 euros i ICV va encarregar
un informe tècnic d’un arquitecte independent en considerar-lo
massa car. També es va instar diverses vegades l’Ajuntament a revisar la valoració de la finca, així
com de les construccions existents i el grup posa de manifest
que tot havia estat elaborat per un
sol tècnic municipal. L’informe
elaborat pel tècnic independent,
a instàncies d’ICV, va ser rebutjat
per l’Ajuntament considerant que
els criteris de valoració eren erronis. La valoració feta pel tècnic ascendia a 172.425,96 euros.

ICV també destaca que existeixen valoracions fetes pel propi
Ministeri de Defensa on determinava un preu inferior a l’estipulat per la valoració del tècnic
responsable municipal de l’Ajuntament. També els emesos pel Jurat Provincial d’Expropiació
Forçosa de Girona, així com el
que determinà en la sentència 432
del
TSJ
de
Catalunya
(12.05.2000).
Després d’arxivar-se la denúncia, ICV diu que els donava la
sensació que l’equip de govern el
que defensava eren uns interessos particulars en detriment dels
generals i per això «pensem que
podrien existir motius inconfessables, a causa de la manera d’actuar
d’aquest equip de govern en aquesta qüestió». Davant les reiterades
negatives a reiterar la valoració
ICV diu que es va veure obligat a
portar-ho a la Fiscalia.
El grup diu que accepten la
decisió de la Fiscalia de l’arxiu de
diligències d’investigació dels
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fets denunciats perquè creuen
que han arribat fins aquí perquè
sigui una instància superior imparcial i fora de l’àmbit municipal
qui ho aclareixi. El grup vol posar
de manifest que a vegades un fet
pot no quedar provat, però ser veritat.
ICV recorda que vàries resolucions d’alcaldia i en resposta a
altres denúncies l’alcalde va respondre-li que «l’interessat ha tingut suficient informació per tal de
comprovar la legalitat de l’actuació municipal i, en cas que dubtés
de la mateixa, pot presentar les denúncies i actuacions judicials que
cregui oportunes». Per tant, el
grup no descarta tornar a acudir
a la justícia en un futur, si s’escau,
tantes vegades com calguin si
consideren que en altres casos
poguessin existir dubtes en la en
la legalitat de l’actuació municipal
o de particulars contractats per
aquesta Corporació, sempre en
defensa dels interessos generals
del poble.

ZONA BLAVA. Un dels espais de zones blaves de la Jonquera.

sions de l’administració i que no
l’ha utilitzat». En aquest sentit li
recrimina que «prefereix culpar
l’alcalde, amb pressions inacceptables de tota mena i insinuacions d’afavorir l’empresa guanyadora, amb l’obtenció d’obscurs interessos, que la Justícia
haurà d’aclarir».
L’alcalde ha assenyalat que
Pere Tubert com a president de
Mifas «hauria de saber que les
persones discapacitades no estan
exemptes de les responsabilitats
judicials derivades de la difamació i de la injúria».
Per tot això s’ha decidit interposar la denúncia al jutjat.
Des de l’Ajuntament de la Jon-

quera han manifestat que en cas
que existeixin indemnitzacions
econòmiques a favor de l’Ajuntament, derivades de l’acció judicial que emprendran, aquestes seran retornades directament al Centre de Recursos i
Ocupacional Pere Llonch que
l’associació Mifas està posant en
marxa al municipi de Vilafant.
Pere Tuber t ha manifestat
que «jo em rectifico amb tot el dit
i escrit si consideren que he de
passar per la justícia, gustosament hi passarem» i assegura
que disposen de la documentació per acreditar-ho. Per Tubert,
l’alcalde el va enganyar i menysprear.

