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Pau Cabré

Durant aquests
tre alcalde por
una de les fras

ha repetit
aprovo re
favorable
en la seva principal justificació. La

contractació del personal tècnic es

fa enla majona dels casos Per con-

tractació diiecta sota una suposada

i qens motivada urgència, fent cas

oñrís a I'advertiment de Secretaria e

na per part de I'equiP de govern.

Lã concessió d'aquesta lliGncia ir-
reqular d'una empresa de transports

dãmatèries perilloses en sò[ rústic

, és un clar exem-
tÇcnics, quifeia d5

ncionari més antic

de l'aiuntament i qui duia habitual-
ment la tramitació de totes les llicèn-

cies d'obres. La notmativa, a tot ar-

reu fins i tot també a Alpicat, classi-

fica el sòl només en tres tþus, urbà,
i no urbanit-
s la classifica-
e de Ia llicèn-

cra, ila norma diu clarament que

només es permet l'ús agrícola o ra-

mader, la indústria transformadora
dels productes del camP, i de mane-

ra condicionada, indústria d'interès

Iocal. En aquest darrer cas, cal acre-

ditar i declarar l'interès públic o so'
cial de I'empresa i
banisme qui l'ha
tivamdnt, prèvia e
Si segonS diuen, entenien que era-
de interès local, Per què no ho van

revisar-la?
En la tramiøció de la llicència, ha

qu enoesYa
po 1,9Ye aþú
va la llicència

canviant la dafa i.tarxant-"pan em-

presa de transporte". El secretari va

manifestar tait a Ia Guàrdia Civil
com ratificat després al Jutjat d'Ins-
trucció haver rebut "indicacions" de

totes les terres que conrea (conrea-

va ja que avui viu de la política) te-

nen la-mateixa classificació. Algú es

creu que no sap el que Pot constru-

ir i el que no?

Tot f així, l'audiència acaba abso-

lent-los manifestant que "la Sala no

entiende acreditado que el secreta-

rio en sustitución y la arquitecta mu-

nicioal hubieran emitido dichos in-
formes favorables a la concesión de

la licencia a sabiefidas de su injusti-

cia ni que el alcalde votara alavot
de la misma con el conocimiento
de que se t¡ataba de una resolución
manifiestamente arbitraria".

Si després de tot això, tenim en
compte que tantla Unitat de de-
lictes Urbanístics de la Guàrdia Ci-

vil, com la elJut-
ge i el Fisc rucció
ñúm. 1, els fiscals

que van passar Pel Jutjat de Lo Pe-

nal núm. 1 que varen veure el cas, i
que fìnalment varen ernetre senten-

cla condemnatòria, tots ells varen
entendre dacord a les mateixes lleis

i jurisprudència, que eren cuþables,

únicament dos Magistrats de la au-

diència, han decidit que no tenien

.teix que s'hagi donat irregularment
h [icència. Que el Sr, Pau Cabré go-

la al'esrzl de dret. Alguna cosa ma-
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