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Denuncie n el consistor í d'Alpica t 
per presumpt a malversad o de fon s 
La fiscalí a investig a si l'ajuntamen t va afavori r un particula r al pinta r la paret 

d'un a casa, obra que afect a un espai públic , segon s l'alcade , Pau Cabré 
MAGDALENA ALTISENT 

M. M. B. 
ALPICAT 

La fiscalia de Lleida ha obert 
una investigació arran d'una 
c jApcia d'un veí d'Alpicat 
c^Rra l'ajuntament per un 
presumpte delicte de malversa
do de fons públics en una obra 
que, segons el denunciant, afa-
voreix un particular i que va 
suposar un cost de mes d'un 
mili ó de pessetes. El consistori 
va rebre la notificació de l'Au-
diéncia fa uns quinze dies, en 
qué sol-licitava un informe 
sobre el cas, documentació que 
ja s'ha enviat. Aquesta obra es 
va portar a terme fa mes de dos 
anys i va consistir en la moder-
nització i ornamentació d'una 
paret mitgera entre la casa d'un 
veí i un solar municipal en qué 
es va habilitar la plaga del 
Casal Social i un pare amb 
equipaments on, actualment, 
es juga a les bitlles. 

Segons l'alcalde, Pau Cabré, 

testa millora es va emmarcar 
s d'un projecte d'adequació 

d'un espai públic que va pagar 
íntegrament el consistori. No 
obstant, l'obra la va aprovar la 
comissió de govern i "es va 
donar compte de la legalitat de 
tots els trámits a la Genera-
litat". 

Cabré va aclarir que aquesta 
obra no obeeix a cap tráete de 
favor al propietari de l'habitat-
ge limítrof a la casa, ja que "ni 
és edil ni militant de CiU" 
(partit al qual pertany l'alcalde 
i que governa al costat d'ERC 

La paret de la casa que ha motiva t la denunci a del veí contr a el consistor i d'Alpicat . 

al consistori). Aquest extrem 
va ser confirmat per la familia 
de Matías Hernández, amo d'a-
quest habitatge, que va assegu-
rar: "L'únic que vam fer és 
donar el nostre permís per fer 
una millora." 

D'altra banda, s'ha de desta
car que aquest no és el primer 
litig i que enfronta aquest veí 
amb l'ajuntament (vegeu el 
desglossament).» 

Litigi s veinal s continu s 
L'alcalde d'Alpicat va assegu-
rar que si el jutjat ratifica que 
el consistori no ha actuat de 
mala fe, no descarta presentar 
una denuncia per calumnies 
contra aquest veí amb el qual ja 
han tingut diversos conflictes. 
De fet, a fináis de l'any passat 
dos famílies, entre elles la d'a-

quest veí, van presentar una 
queixa davant de la Generalitat 
perqué el consistori els negava 
informació sobre la modifica
do del pía per ampliar el sol 
urbanitzable. A mes, el consis
tori ha guanyat un altre litig i 
sobre el servei de la xarxa de 
clavegueram. 


