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La CUP, acusació popular en la
denúncia contra l'alcalde de Súria
La denúncia fa referència a un presumpte delicte de prevaricació ambiental com
a conseqüència de l'activitat d'Iberpotash

Pep Muñoz, Albert Junyent, Adam Majó i Anna Gabriel, tots de la CUP, durant la roda de premsa. Foto: CUP

	La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) s'ha personat com a acusació popular a la denúncia
contra l'Alcalde de Súria, Josep Maria Canudas, per un presumpte delicte de prevaricació comès
des d'aquest Ajuntament "que atacaria l'eficiència i imparcialitat de l'Administració, uns dels
fonaments del sistema democràtic de dret".

	La decisió ha estat presa un cop s'ha tingut coneixement de la incoació de les diligències prèvies.
La personació es va realitzar el passat dijous 7 de febrer davant el Jutjat nº 2 de Manresa, el
mateix on es va presentar la denúncia el 28 de desembre de 2012.

	La denúncia del mes de desembre passat es refereix a una presumpte infracció urbanística de
caràcter molt greu relacionada amb l'inici de les obres de la rampa de la mina que explota la
empresa Iberpotash a Cabanasses. De l'examen exhaustiu dels expedients administratius
corresponents amb aquesta infraestructura es desprèn que l'actuació de diverses autoritats i
funcionaris de l'Ajuntament de Súria podria ser constitutiva de diversos delictes de prevaricació
ambiental. El jutge a imputat l'alcalde Josep Maria Canudas (CIU), els tinents d'alcaldes Joan
Castellà i Carme Besa (CIU), Àngel López (ERC) i Miquel Caelles (AIS), així com el secretari i
l'arquitecte municipal.

	Amb aquesta personació com a acusació popular contra l'Ajuntament de Súria, la CUP vol posar
de relleu el seu màxim interès en que la llei es compleixi tant "per part de les empreses com de
l'Administració i els responsables polítics", pel que fa tant als tràmits administratius d'obligat
compliment per a tothom, com a la preservació del medi ambient, "que és patrimoni de tots". La
CUP reclama que "es faci complir la llei i que no es destrueixin impunement els recursos
econòmics i mediambientals de Catalunya".

	És per aquest motiu, que la formació política ha anunciat que estudiarà "detingudament els
incompliments recurrents de l'empresa Iberpotash al nostre país" per la seva "falta de respecte a
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les autoritzacions  administratives i a les regulacions en matèria mediambiental, que darrerament
s'han confirmat mitjançant diverses resolucions i sentències entre les quals cal destacar la del
TSJC del passat mes de gener", després d'una denúncia d'un ciutadà de Sallent.

	La CUP també analitzarà les "decisions passades i futures del govern de la Generalitat de
Catalunya i dels responsables dels departaments de Mines i Territori i Sostenibilitat", ja que
entenen que "també podrien ser susceptibles de la presa de mides jurídiques" per part seva. Des
de la CUP "no esmerçarem esforços" en la lluita per un "govern transparent que actuï amb
contundència" a l'hora de fer respectar la legislació vigent.
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