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El Ple de la Paeria de Lleida avala
per unanimitat expulsar el guàrdia
urbà condemnat per pornografia
infantil
La votació de l'expedient per separar del servei l'agent per motiu disciplinari ha
estat secreta

Miquel Pueyo, Paer en cap de Lleida. | Adrià Costa

El Ple de l'Ajuntament de Lleida ha acordat per unanimitat, segons ha pogut saber l'ACN,
expulsar de la Guàrdia Urbana l'agent que va ser condemnat per l'Audiència de Lleida a un any
i nou mesos de presó per un delicte de pornografia infantil. En concret, tots els grups han avalat
la proposta de sanció de separació del servei d'aquest empleat públic relativa a l'expedient
disciplinari que la Paeria li va obrir arran de la sentència condemnatòria.
La votació de l'expedient ha estat secreta, després que així ho hagin acordat per unanimitat els 23
regidors. L'home va ser detingut el 2015 al seu domicili de Rosselló (Segrià). La policia espanyola
va trobar a l'ordinador de l'urbà un historial amb més de 1.400 descàrregues d'arxius pedòfils.
La votació s'ha celebrat de forma secreta després que així ho hagin acordat per unanimitat els
23 regidors que han participat al Ple extraordinari emparant-se en l'article 70.1 de la Llei
Reguladora de las Bases del Regim Local que preveu aquesta possibilitat en tractar-se d'un
assumpte que pot afectar el dret fonamental dels ciutadans per tal de garantir el dret a l'honor, a
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la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. D'aquesta manera, s'ha tallat l'emissió de la sessió
en aquest punt. Ha estat un ple breu ja que no s'ha fet debat sobre l'expedient i s'ha passat
directament a la votació, segons ha pogut saber l'ACN.
Els regidors Mariama Sall (ERC), Jaume Rutllant (ERC) i Jackson Quiñonez (PSC) no han
participat a la sessió en trobar-se a l'estranger, tot i que s'ha celebrat de forma telemàtica. Tampoc
ho ha fet el tinent d'alcalde Toni Postius, que ha excusat la seva participació al Ple, segons ha
explicat l'alcalde Miquel Pueyo.
[h3]Més de 1.400 arxius pedòfils descarregats[/h3]
L'home va ser detingut el 2015 per la policia espanyola al seu domicili de Rosselló quan es
descarregava 17 arxius de contingut pedòfil. La investigació es va iniciar arran de la denúncia
d'una ONG nord-americana després de conèixer un intercanvi d'imatges de pornografia infantil.
La policia de l'Estat va identificar l'adreça IP del condemnat i en l'escorcoll al seu habitatge li van
trobar a l'ordinador un historial amb més de 1.400 descàrregues d'arxius pedòfils.
A més de la condemna d'un any i nou mesos de presó, la sentència imposada per l'Audiència de
Lleida al l'urbà també suposava una suspensió de treball i sou per 21 mesos així com pèrdua del
lloc de treball. Tot i que durant el 2020 va expirar el termini de suspensió de feina i salari, l'agent
no s'havia reincorporat al cos des que va ser detingut el 2015 perquè la Urbana va incoar un
expedient administratiu que apuntava que el tipus de delicte pel qual havia estat condemnat
l'impossibilitava per exercir de policia
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