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La denúncia contra el govern de
Súria per la rampa de la mina,
sobreseïda
El jutjat d'instrucció número 2 de Manresa considera que "no ha quedat
degudament justificada la perpetració de cap il·lícit penal"

	El jutjat d'instrucció número 2 de Manresa ha acordat el sobreseïment provisional i arxiu de la
denúncia presentada contra els membres de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Súria, el
secretari municipal i l'arquitecte municipal, en relació amb la tramitació administrativa de les obres
de la rampa de la mina de Cabanasses, "en no haver quedat degudament justificada la
perpetració de cap il·lícit penal".

	 

	La resolució judicial porta data del passat dimecres, 6 de novembre. En el seu acte, el titular del
jutjat estableix que ni les diligències practicades ni la documentació aportada en les actuacions
judicials permeten establir "cap indici racional que permeti mantenir la imputació".

	 

	L'acte judicial també recull l'argument de la defensa sobre la manca de competències de
l'Ajuntament en obres realitzades al subsòl del municipi, així com el fet que la concessió de llicència
municipal per a l'obertura de la pista forestal d'accés a la rampa va ser precedida per la
sol·licitud dels preceptius informes a les administracions corresponents.

	 

	La resolució judicial dóna la raó al posicionament del govern municipal de Súria, que en un
comunicat fet públic el passat 14 de febrer remarcava, entre d'altres punts, que la tramitació
administrativa de la pista forestal i el seu posterior Pla Especial Urbanístic, en l'àmbit propi de les
competències municipals, s'havia portat a terme "d'acord amb les exigències de la vigent
normativa urbanística".

	 

	En aquest comunicat del govern municipal de Súria també s'informava que les competències
municipals afecten exclusivament les obres exteriors, però no inclouen els treballs subterranis, que
són competència de l'autoritat de mines.

	 

	La denúncia va ser presentada el dia 28 de desembre de 2012.
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