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Imputat el secretari accidental del ple que va aprovar la 
llicència d´obres de la rampa d´Iberpotash Iberpotash 

REDACCIÓ | SÚRIA El jutge d'instrucció del 
Jutjat nº2 de Manresa ha resolt imputar el 
secretari accidental municipal del ple de Súria 
celebrat el gener del 2012, Josep Peramiquel 
Cols, en què es va aprovar la llicència d´obres 
majors per a l´obertura de l´accés a la rampa 
minera d´Iberpotash al municipi, actuació 
cabdal pel desenvolupament del seu pla d´ampliació d´extracció minera conegut com a Projecte Phoenix. 

En un comunicat, Albert Junyent, regidor de la CUP a Sallent, explica que "Josep Peramiquel hauria 
informat favorablement sobre la concessió de l'autorització sabent la seva injustícia, segons el Fiscal en 
cap de Medi Ambient i Urbanisme del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)". 

L'imputat prestarà declaració el 27 de maig de 2015, només tres dies després dels comicis municipals en 
què l'actual alcalde, Josep Maria Canudas, ja imputat en aquest procediment, torna a encapçalar la 
candidatura de CiU a les properes eleccions municipals. 
 
El Ministeri Fiscal considera que hi ha "indicis suficients per considerar que per part dels responsables 
municipals polítics de l'Ajuntament de Súria es va cometre un delicte continuat sobre l'ordenació del 
territori dels articles 320 i 74 del Codi Penal", a l'haver resolt "a favor de la concessió d'aquesta llicència 
sabent-ne la injustícia, a més d´haver omès la persecució de les infraccions urbanístiques" realitzades, 
delicte tipificat a l'article 320.2 d'aquest Codi Penal. 
 
Des de la CUP es recorda que els delictes que segons el Ministeri Fiscal haurien presumptament comès 
els responsables de l'Ajuntament encapçalats pel seu Alcalde, Josep Canuda i Costa, i candidat a la seva 
reelecció, comportarien penes d'inhabilitació per a càrrec públic compreses entre 7 a 10 anys, així com 
penes de presó compreses entre un any i 6 mesos i 4 anys de presó, segons els articles 320 i 404 del 
Codi Penal. 
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