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COMARQUES

L’alcalde i la secretària de
Castellfollit declaren per
una expropiació il·legal
 Els imputats asseguren que va ser per un error de càlcul topogràfic
DIARI DE GIRONA

CASTELLFOLLIT DE LA RIOCA | ACN/DdG

L'alcalde de Castellfollit de la
Roca (Garrotxa), Moisès Corominas (CiU), i la secretària municipal,
Anna Maria Serra, ahir, van declarar als Jutjats d'Olot com a imputats per un delicte d'expropiació
il·legal. Es tracta d’un procés obert
per esbrinar si hi ha responsabilitats penals darrere de l'expropiació dels terrenys per construir-hi el
nou consistori. La defensa d'alcalde i secretària, encapçalada pel
lletrat, Xavier Melero, sosté que no,
que si van envair més terrenys
dels expropiats va ser per un error
de càlcul topogràﬁc i no per voluntat de l'alcalde.
El d’ahir va ser un nou episodi
en la guerra judicial desencadenada entorn al nou ajuntament de
Castellfollit de la Roca. La construcció del nou ajuntament és un
focus de conﬂicte constant entre
l'antic propietari dels terrenys i
l'alcalde i la secretària municipal.
Primer, no es van posar d'acord
amb l’expropiació forçosa, la qual
va arribar a mans del Jurat d'Expropiació. Després, per la via el
contenciós administratiu, que ha
declarat il·legal part de l'ediﬁci i, ﬁnalment, per la via penal.
El primer episodi penal ja va arribar a judici. Es tractava de la
querella contra Coromina i Serra
per, suposadament, haver falsiﬁcat

El frau de l’estampeta
costa 3.000 euros
a una veïna de
75 anys de Banyoles
 Una parella l’enganya fent-li pagar per una

bossa que només conté paquets de sucre
BANYOLES | E.PADILLA

La secretària, Anna Maria Serra, i l’alcalde, Moisès Corominas.

un certiﬁcat per aconseguir una
subvenció. El jutjat penal 2 de Girona els va absoldre, però la sentència es pot recórrer.
El segon assalt per la via penal va
començar ahir al Jutjat d'Olot,
encarregat de la instrucció del
cas. L'alcalde i la secretària van declarar com a imputats per expropiació il·legal perquè, segons la demanda, haurien ocupat conscientment més terreny del que
havien expropiat. En total, afectaria a uns 20 metres quadrats que
no serien propietat de l'Ajuntament
de Castellfollit. La defensa esgrimeix que tot es deu a una qüestió
tècnica: un error de càlcul topo-

gràﬁc que atribuïa més superfície
de la realment expropiada.
Segons l'article 541 del Codi Penal, l'autoritat o funcionari públic que expropiï a una persona
dels seus béns fora dels casos permesos i sense complir els requisits
legals, s'enfrontarà a penes d'inhabilitació per exercir qualsevol
feina o càrrec públic d'entre 1 i 4
anys i a pagar una multa que anirà dels 6 als 12 mesos. Segons l'acusació, l'alcalde i la secretària
van ampliar el terreny d'expropiació i van accedir a construir sobre un tros de parcel·la que sabien
que tenia un altre propietari que
no era l'Ajuntament.

Una veïna de Banyoles de 75
anys va ser víctima dijous passat del
frau de l’estampeta. Conﬁada que
compraria una bossa plena de bitllets que una dona desequilibrada
estava esmicolant, es va deixar
convèncer per un còmplice de l’estafadora, que li va dir que posessin
3.000 euros cadascun per fer-se
amb el paquet, on semblava que hi
havia molts diners perquè pesava
molt. Però era perquè, sota un grapat de bitllets falsos, hi havia paquets de sucre.
La víctima tornava cap a casa
després de comprar, a mig matí de
dijous. Pel carrer Llibertat, va trobar-se una dona que li va demanar
on era el convent de les monges
carmelites, perquè els volia fer entrega d’un paquet de diners que havia trobat al tren. La dona va simular tenir un deliri religiós i va començar a esmicolar els bitllets,
dient que era pecat tenir-ne tants,
i que no els volia.
En aquell moment, segons resa
la denúncia imposada davant els
Mossos d’Esquadra, va entrar en escena un home que passava pel
carrer i que va instar la falsa fanàtica religiosa a deixar de trossejar els
bitllets. Llavors es va girar cap a la

víctima tot advertint que a la bossa hi havia molts diners, i que la
dona no en coneixia el valor; que li
podien comprar per una quantitat
menor i fer-ne un bon negoci:
3.000 euros cadascun. La víctima va
acceptar i tots dos es van encaminar cap a un banc, on de fet la denunciant no va veure en cap moment que l’home retirés diners.
Ella sí que ho va fer i, a canvi dels
seus 3.000 euros, la dona que cercava les carmelites li va entregar
una bossa on uns quants bitllets falsos cobrien paquets de sucre.
Alerta als ajuntaments
L’oﬁcina de relacions amb la comunitat dels Mossos d’Esquadra incrementarà les xerrades als ancians del Pla de l’Estany per evitar
que siguin víctimes d’aquestes estafes, segons va indicar el cos, que
alhora ha notiﬁcat aquest fet a la
resta de consistoris de la comarca
perquè aquests en facin difusió i
prevenció; tot i que asseguren que
no hi ha constància de més casos
a la zona, sí que n’hi ha a altres llocs.
Una veïna de Fontajau, a Girona, va
perdre fa pocs dies 7.000 euros
amb el «tocomotxo»: comprar loteria suposadament premiada que
en realitat no valia res.

Premien Mifas per l’aplicació per a
mòbils per pagar les zones blaves
BDIGITALGLOBALCONGRESS.COM

 L’entitat comercialitza la

www.tribunadegirona.com

«El valor
dels diners»

plataforma en àmbit nacional
i internacional per canviar el
seu model de finançament
GIRONA| DdG

Els Premis BDigital a la Innovació Digital, convocats en el marc de
la 14a edició del BDigital Global
Congress que es va celebrar la
setmana passada a Barcelona ha
premiat la Fundació Mifas per l’aplicació per a mòbils PayPark.
Un projecte que permet la gestió completa de les zones blaves,
des de la localització al pagament,
a través del telèfon mòbil. Aquest
no és el primer guardó que rep l’aplicació de mòbil ideada per Mifas sinó que també va rebre la del
congrés BCN AppsJam 2011.
Des de la Fundació en un comunicat es destaca l’aposta per la
innovació i la tecnologia que ha fet
Mifas després de l’inici de retallades en ajuts que han patit. I recorden que sempre havia estat
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una entitat «que depenia en gran
part de les ajudes institucionals i en
menor part d’un grup d’empreses
propi que l’ajudaven a complementar uns ingressos destinats a la
seva tasca social». Amb l’aplicació,
diuen, van reaccionar fent l’aposta per la innovació tecnolòigica i
així fer front a la situació econòmica que viuen aquest tipus d’en-
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titats socials.
La Fundació Mifas esta comercialitzant les aplicacions PayPark
a nivell nacional i internacional,
aﬁrmen, per canviar el model de
ﬁnançament de l’entitat que estava basat en ajudes o concertacions públiques, amb el qual «ja no
podem comptar massa, a un model de ﬁnançament privat».

Tribuna de Girona el convida a la
conferència que se celebrarà

Dilluns 25 de juny
A les 19.30 de la tarda a l’Espai Caixa
Plaça Poeta Marquina núm. 10 de Girona
És obligatori formalitzar la inscripció a www.tribunadegirona.com
La conferència és gratuïta. Les places són limitades.

