2
TORDERA

Aproven una
ordenança per
regular les obres
aturades i els
solars edificats

M AR E S M E

EL PUNT | Divendres, 26 de febrer del 2010

L’exalcalde de Cabrera, imputat per
prevaricació pel tancament del Calipso
Si els propietaris del prostíbul o la fiscalia sol·liciten el judici haurà de asseure’s al banc dels acusats

●

L’Ajuntament de
Tordera es va dotar en
el darrer ple d’un instrument que ha de garantir les condicions
de seguretat i salubritat tant de les obres en
curs com, en especial,
de les aturades i dels
solars no edificats. El
document, que es va
aprovar per unanimitat i de manera inicial,
estableix un quadre de
sancions –50 euros
per una infracció lleu i
300 per una de molt
greu– que tant el Moviment Independent
de Tordera (MAT)
com el PSC van considerar
insuficients.
Des del govern, la regidora d’Urbanisme,
Rosa Salarichs (CiU),
va recordar que no es
tracta d’aplicar una
ordenança amb afany
recaptatori sinó de
buscar
solucions
adients a una situació
que es repeteix al municipi, on moltes
obres han quedat a
mig fer i pràcticament
abandonades, un escenari que, segons el
parer de la regidora,
pot provocar alguns
accidents en matèria
de tanques de seguretat que han caigut o
grues que fa mesos
que estan muntades.
Salarichs, a més, va
apuntar que l’Ajuntament actuarà subsidiàriament en cas que
els propietaris dels solars o de les obres no
assumeixin les millores reclamades, i ho
pagarà amb les fiances dipositades. / T.M.

ELENA FERRAN / Cabrera de Mar

●

El jutjat d’instrucció número 2 de Mataró
considera que hi ha suficients indicis per acusar d’un presumpte delicte de prevaricació
l’exalcalde de Cabrera, Carles Rocabert, i el
La magistrada del jutjat
d’instrucció número 2 de
Mataró ha acabat la investigació sobre el tancament
del prostíbul Calipso. El
procés judicial arran de la
querella criminal per prevaricació presentada pels
propietaris del local es va
iniciar fa tres anys. Ara, la
jutgessa considera que hi
ha prou indicis per pensar
que tant l’exalcalde, Carles Rocabert, com el secretari de l’Ajuntament tenien coneixement que
l’acord que signaven era
«arbitrari i contrari a dret».
Queda provat, segons la
magistrada que el que
s’acordava en aquest document s’oposava frontalment al que havia dit el
mateix alcalde uns mesos
abans, quan reconeixia la
concessió del permís mediambiental del local per
exercir-hi la prostitució. A
més, l’auto també recull
que no es podia justificar
aquest canvi de criteris en
els informes tècnics desfavorables. En els arguments, la jutgessa també
descarta que aquests fets
representessin un delicte
de falsedat documental, tal
com denunciaven els propietaris del local.
Arran de la decisió judicial, tant el ministeri fiscal
com l’acusació particular
poden acusar o decidir que
s’arxivi el cas. Això últim
és el que demana l’advocat
de la defensa dels dos imputats, al·legant que la discussió sobre la legalitat de

secretari municipal de l’Ajuntament perquè
considera que van incomplir la llei denegant
les llicències d’obres i d’activitats i fent tancar
el prostíbul Calipso l’any 2005. La jutgessa
descarta en canvi que es produís cap delicte en

falsedat documental tal com denunciaven els
propietaris del prostíbul en la querella criminal. El procés d’investigació s’ha tancat i ara si
els demandants o el ministeri fiscal els acusen
se celebrarà el judici.
EL PROTAGONISTA

CARLES ROCABERT

«El Calipso no
complia amb la
normativa i no
podia estar obert.
Vam actuar
correctament
Una imatge del prostíbul Calipso, a peu de l’N-II, precintat des del 2005./ EL PUNT

l’acord ja es va tractar pel
contenciós administratiu i
no cal per via penal. El recurs presentat assenyala
també que tots dos imputats van declarar ja davant
la jutge, i que van actuar
creient que s’ajustaven a la
legalitat. L’advocat de la
defensa apunta també, tal
com recull de la darrera
sentència del TSJC, la
complexitat jurídica de la
matèria per la diversitat de
normatives que existeixen
sobre l’exercici de la prostitució en locals públics de
lliure concurrència.
El procés d’instrucció
arriba al punt i final després que el TSJC s’hagi
pronunciat sobre la denegació de les llicències,
sense donar íntegrament la
raó a cap de les dues parts.

«El Calipso no podia estar obert»
● L’exalcalde de Cabrera de Mar, Carles Rocabert, manifestava ahir la seva
sorpresa després de conèixer a través
de la premsa l’auto en què se l’imputa
per un presumpte delicte de prevaricació. L’advocat tant de Carles Rocabert
com també del secretari municipal
s’afanyava ahir mateix a presentar el
seguit d’al·legacions per demanar a la
jutgessa que s’arxivi la causa presentada, arran de la querella criminal presentada pels propietaris del prostíbul.
Al mateix temps, l’exalcalde de Cabrera de Mart defensava l’actuació que
l’any 2005 el va portar a ordenar el tancament del prostíbul. «El Calipso no
complia amb la normativa vigent i no
podia estar obert de cap manera. Hi havia riscos per a la gent que hi treballava
i és clar que vam actuar correctament
convençuts que seguíem allò que marca la llei», afirmava recordant que una

de les sentències del contenciós administratiu els és favorable en aquest sentit. Ara és l’acord que va signar el mateix alcalde el que ha portat a la jutgessa a trobar-hi indicis de delicte i a imputar-lo per un presumpte delicte de
prevaricació.
La decisió de la jutgessa arriba un
mes després que el Tribunal Superior
de Justícia es pronunciés sobre uns altres dos contenciosos administratius
que tenen el local Calipso com a protagonista. Un és en contra de la denegació de la llicència d’activitats i l’altre
pel permís d’obres que demanaven els
propietaris per fer reformes al local.
Mentre es reconeix que l’Ajuntament
no ho ha fet del tot bé denegant la llicència d’activitats, ja que anteriorment
el mateix alcalde ho havia reconegut,
també es diu que no s’havia demanat
bé el permís d’obres.
PUBLICITAT
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ARTHUR Y LA VENGANZA DE MALTAZARD
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* La venda per telèfon i internet suposa un recàrrec
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