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L
es obres d’accés i de cons-
trucció de la rampa de la mi-
na de Cabanasses a Súria 
(Bages), d’Iberpotash, han 

arribat als tribunals. El titular del 
jutjat d’instrucció número dos de 
Manresa ha obert diligències arran 

d’una denúncia per presumptes de-
lictes de prevaricació de la junta de 
govern del consistori. Aquesta obres 
es van paralitzar fa una setmana des-
prés de dues resolucions de la Conse-
lleria de Territori per «infracció ur-
banística molt greu».
 La demanda, interposada per l’ad-
vocat Christian Morrón, del bufet 
Terraqui –el mateix que va promou-
re les denúncies davant Territori–, 
assegura que l’alcalde, Josep Maria 
Canudas (CiU), i el regidor de medi 
ambient, Miquel Caelles (Alternati-
va Independent per a Súria), no van 
encarregar inspeccionar la denún-

la llicència «tenint coneixement de 
la seva injustícia».
 Fonts municipals van dir que el 
consistori va procedir a l’aprova-
ció inicial del pla especial urbanís-
tic d’accés a la rampa a l’abril. Tot es 
va basar en les conclusions dels ser-
veis tècnics que la pista provisional 
«complia les prescripcions contingu-
des a les normes subsidiàries de pla-
nejament».
 Mentrestant, la Generalitat va ac-
celerar ahir els tràmits per regularit-
zar el projecte d’Iberpotash. La Co-
missió d’Urbanisme de la Catalunya 
Central (CUCC) va emetre un infor-

Les obres d’Iberpotash arriben al jutge
POLÈMICA PER UN PROJECTE DE LA FILIAL MINERA DE LA ISRAELIANA ICL

me urbanisticoterritorial, però amb 
observacions, per a la tramitació del 
pla especial relatiu a la nova ram-
pa. Una vegada completat, l’Ajunta-
ment de Súria, que celebrarà un ple 
dimecres, podrà aprovar provisio-
nalment el pla, que després la CUCC 
haurà de ratificar.
 Segons un portaveu d’Iberpotash, 
que ja havia perforat 500 metres dels 
4,7 quilòmetres de rampa fins a 900 
metres de profunditat, totes les auto-
ritzacions podrien estar en unes du-
es setmanes, i van assegurar que els 
plans no pateixen un gran retard. A 
Territori estimen que es podria pro-
longar un mes o un mes i mig. El di-
rector general d’Urbanisme, Agustí 
Serra, va atribuir el problema a «un 
error interpretatiu», informa ACN. 
L’empresa disposava d’autorització 
de la Direcció de Mines però no de la 
urbanística. Les obres formen part 
del projecte Phoenix, amb inversi-
ons de fins a 600 milions en diverses 
fases. H

Un bufet denuncia 
l’Ajuntament de Súria 
per permetre els treballs 
sense llicència plena

cia interposada el 19 d’octubre con-
tra les obres iniciades «sense el cor-
responent pla especial urbanístic».

SILENCIAR LA INFRACCIÓ / El 6 de febrer, 
l’advocat promotor de la denúncia 
està citat per ratificar-se. El text atri-
bueix al consistori haver «silenciat la 
infracció de normes d’ordenació ter-
ritorial o urbanístiques vigents». 
També denuncia els tècnics munici-
pals per informar favorablement so-
bre la concessió de la llicència per a 
les obres de la pista forestal provisio-
nal d’accés a la rampa de la mina, ai-
xí com la junta de govern per atorgar 

El primer tinent 
d’alcalde és l’amo 
de gairebé el 40% 
del terreny

33 El primer tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament de Súria, Joan 
Castellà i Giralt (CiU), és el pro-
pietari del voltant del 40% de les 
terres en les quals es realitza el 
projecte d’Iberpotash. Castellà, 
que té negocis ramaders, és ti-
tular de 23,8 hectàrees del total 
de 61,1 del projecte. La resta 
són propietat d’Iberpotash, se-
gons la documentació sobre 
aquests plans a la qual ha tingut 
accés aquest diari.

33 Encara que l’alcalde, Josep 
Maria Canudas, és el titular de la 
cartera d’Urbanisme, les decisi-
ons en aquest àmbit es prenen en 
el si de la junta de govern, en la 
qual hi ha els quatre tinents d’al-
calde, entre ells, Castellà.

Ajuntament del Prat de 
Llobregat

El Ple Municipal d’aquesta Corporació, en 
sessió ordinària de 16 de gener del 2013, ha 
aprovat inicialment l’Ordenança d’intervenció 
municipal ambiental, de seguretat i de salut 
pública del Prat de Llobregat i l’Ordenança 
d’intervenció municipal en locals de pública 
concurrència, en espectacles públics i en 
activitats recreatives del Prat de Llobregat. 
Els textos que consten als expedients 
s’exposen al públic per termini de 30 dies 
a efecte d’al·legacions i suggeriments, amb 
l’advertiment que si no se’n presenta cap, 
les Ordenances s’entendran aprovades defi-
nitivament.

Els expedients es podran consultar a la 
Secció Juridicoadministrativa d’Urbanisme, 
Mobilitat i Medi Ambient, c. Major núm. 2-4, 
2a planta, en horari de 9 a 13.30 hores.

El Prat de Llobregat, 22 de gener del 2013
Tinent d’alcalde de l’Àrea d’Urbanisme, 

Mobilitat i Medi Ambient
Sergi Alegre Calero
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