
SEGRE 
Dijous, 1 d'octubre del 2009 

TRIBUNAL S TAMBÉ PRESTEN DECLARACiÓ UNA ARQU1TECTA1 L'APARELLADOR D'UNA EMPRESA . 

El jutg e interrog a el secreta n 
d'Alpica t per presumpt a prevaricad o 
En una causa que té onze imputats i per la qual ha declarat ¡'alcalde 

El jutge que instrueix la 
causa per presumpta 
prevaricado a Alpicat, en 
qué hi ha imputades onze 
persones, inclós l'alcalde, 
ha interrogat el secretari 
municipal. 

J.G.S. 
I LLEIDA | El jutjat d'instrucció nú-
mero 1 de Lleida va prendre de-
clarado dijous passat, en quali-
tat d'imputats, al secretari mu-
nicipal d'Alpicat, a una arquitec-
ta i a Faparellador d'una empre-
sa de la localitat per presumptes 
irregularitats urbanístiques. Els 
interrogatoris s'emmarquen en 
una causa en qué hi ha imputa-
des un total d'onze persones, in-
dos l'alcalde d'Alpicat, Pau Ca-
bré, i diversos regidors i exregi-
dors. 

Ais imputats se'ls atribueixen 
tres delicies a les diligencies po-
licials, portades a terme per la 
Guardia Civil: un contra Forde-
nació del territori, un altre de 
prevaricado i un tercer de tráfic 
d'influéncies. El primer Fhauri-
en perpetrat per permetre la 
construcció en zona no urbanit-
zable de la ñau d'una empresa 
que va ser aixecada, segons 
sembla, en sol rústic d'ús agrari. 
El segon (prevaricado) l'hauria 
comes l'equip de govern a 
l'atorgar i mantindre, coneixent-
ne la presumpta illegalitat, lli -
céncies d'obres sense complir 
els requisits fixats en les normes 
subsidiarles. També haurien pre-
varicat, sempre segons les dili -

Imatg e d'arxi u d'un a de les artérie s principái s d'Alpicat . 

géncies policials, al votar favo-
rablement una alineado de ter-
renys municipals en qué anteri-
orment s'havia concedit llicén-
cia d'obres a favor d'una empre-
sa, així com per haver permés 
Finid d'obres sense llicéncia, la 
construcció no permesa en sol 
rústic d'ús agrari i la venda irre-
gular de terrenys municipals. Fi-
nalment, el tercer delicte (tráfic 
d'influéncies) l'hauria comes 
l'equip de govern per haver be-
neficiat suposadament una per-

SÓL RÚSTIC 

El jutjat investiga la 

presumpta edificado 

¡Ilegal de naus industriáis 

en sol rústic d'ús agrari 

sona próxima que s'havia pre-
sentat en alguna ocasió a les Ins-
tes de CiU en les eleccions mu-
nicipals. 

Per aqüestes presumptes irre-

gularitats l'alcalde d'Alpicat va 
declarar davant del jutge a fináis 
del passat mes de juliol , i la set-
mana passada ho van fer el se-
cretari, una arquitecta i Fapare-
llador d'una empresa. 

La majoria d'investigats afir-
men que van actuar convencéis 
de la legalitat del que feien ate-
nent l'assessorament deis téc-
nics. Per la seua part, Fajunta-
ment va encarregar una audito-
ria externa al conéixer la inves-
tigado policial. 


