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La CUP demana la dimissió de
Ballesteros i explicacions a Iceta
pel cas INIPRO
La formació anticapitalista considera que el líder dels socialistes hauria de
pronunciar-se perquè el seu partit va ser el gran beneficiat

L'advocat Carles Perdiguero i Laia Estrada, portaveu de la CUP, atenent els mitjans aquest dimecres |
Jonathan Oca

El jutge d'instrucció del cas INIPRO veu indicis de delicte i envia a judici l'alcalde de Tarragona,
Josep Fèlix Ballesteros,
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/29015/jutge/instruccio/cas/inipro/envia/ballesteros/fl
oria/judici) i a la resta d'investigats. Segons la interlocutòria del procediment abreujat, el magistrat
imputa a l'alcalde de Tarragona els delictes de prevaricació, alteració de preus en concurs i
subhastes, falsedat documental, frau, suborn, tràfic d'influències i abús de l'exercici de la funció
pública.
Davant d'aquest escenari, la CUP, que va ser qui va denunciar el cas quan encara no tenia
representació al consistori l'any 2013, ha demanat la dimissió de l'alcalde i també de la portaveu
del govern municipal, Begoña Floria. Aquest dimecres, a les portes dels jutjats de Tarragona, la
portaveu dels cupaires, Laia Estrada, i el regidor Jordi Martí, han carregat amb força contra els
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socialistes.
Estrada considera que la interlocutòria del jutge no deixa lloc a dubtes i afirma que "s'ha volgut
treure ferro en aquest cas, comparant-ho amb trames de corrupció de milions d'euros però per
nosaltres és molt greu perquè estem parlant de diners que es gestionaven des de Serveis
Socials, des d'aquell espai que té la funció d'apaivagar el patiment dels ciutadans més
vulnerables, i estem parlant que els diners van servir no només per contractar a dit persones del
mateix partit sinó per finançar les mateixes activitats del PSC". La portaveu cupaire titlla la situació
de "vergonyosa" i etziba a l'alcalde que "és un mentider i un covard" i que "no torni a emprar una
actitud victimista" ni que tampoc els acusi de persecució política.
La portaveu també ha dit que esperen les explicacions de Miquel Iceta, primer secretari del PSC,
"perquè estem parlant d'un cas que s'està dient que va servir per finançar el seu partit".
El jutge, en la instrucció del cas, va citar al PSC com a partícip a títol lucratiu, determinant l'abast de
la seva responsabilitat econòmica a la quantitat desemborsada total per sufragar el contracte amb
INIPRO, que era de 337.168,97 euros. Aquest import va ser pagat a l'empresa amb recursos
municipals.
"Relat demolidor"
L'advocat de la CUP, Carles Perdiguero, ha manifestat que després de fer una lectura ràpida de
la interlocutòria del magistrat, ha vist que "hi ha un relat demolidor" de tot el cas en el qual, que
segons el jutjat d'instrucció, "es duien a terme activitats per part de determinades persones
emparades pel PSC". En l'escrit es parla de la "gènesi del frau", com es prorrogaven de manera
irregular aquests contractes entre l'empresa l'Ajuntament, com es presentaven també de forma
irregular les activitats que es desenvolupaven i també com l'Ajuntament va encarregar una feina
i que no només no es va fer, sinó que es va fer en favor del PSC, "el qual consta com a partícip a
títol lucratiu i que s'ha aprofitat de la situació".
Tant la CUP com la Fiscalia tenen 10 dies per presentar l'escrit l'acusació. Les defenses de
Ballesteros i de la resta d'acusats presentaran recursos de reforma.
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