Política | | Actualitzat el 25/04/2019 a les 14:36

El PSC de Roda de Berà expulsa de
la llista el número 3 per una
denúncia d'abús sexual
L'alcaldable ha explicat a NacióTarragona que han actuat "ràpidament i amb
diligència"

Vicente Peñarrubia (a la dreta i amb una cigarreta) és expulsat de llista del PSC de Roda de Berà | Twitter
PSC Roda de Berà

El PSC de Roda de Berà no travessa per un bon moment a les portes de les eleccions municipals.
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts un veí del municipi, de 59 anys, per un presumpte
delicte d'abusos sexuals a una menor i segons ha avançat TarragonaDigital
(https://tarragonadigital.com/baix-gaia/detingut-numero-3-psc-roda-bera-abus-menors) , es tracta
de Vicente Peñarrubia, número 3 de la llista electoral.
El cap de llista dels socialistes, Josep Anton Benedicto, en declaracions a NacióTarragona ha
assegurat que aquest matí, després de conèixer la notícia, ha presentat un escrit a la Junta
Electoral de la zona del Vendrell informant que Peñarrubia no concorrerà a les eleccions amb el
PSC de Roda. "En aquests temes que són molts greus, el partit és inflexible i contundent i, tot i
respectar la presumpció d'innocència, s'ha presentat la seva renúncia i no anirà a la llista", ha
expressat. L'alcaldable ha afirmat que "hem actuat ràpidament i amb diligència" i ha assegurat que
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no tenien constància que existissin altres denúncies. Només eren coneixedors d'aquesta i que
quan hi han sabut, han actuat sense pensar-ho.
Peñarrubia imparteix classes en una acadèmia de repàs que té a Roda de Berà. La setmana
passada, una menor d'edat va denunciar presumptes tocaments sexuals.
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/31967/detingut/vei/roda/bera/presumptes/abusos/m
enor) Aquesta, però, no era la primera denúncia que rebia, ja que en consten per fets similars en
els últims anys.
El ja exmembre de la candidatura socialista, després de declarar davant la magistrada del jutjat
de guàrdia de Tarragona el dimarts, 23 d'abril, va quedar en llibertat amb càrrecs amb l'obligació de
comparèixer periòdicament en seu judicial, segons fonts del TSJC.
El seu lloc a la llista l'ocuparà Juan Pedro Labrador, actual número 5 que passarà al 3. A la
vegada, Yasine Assouni, que era el setè, ara serà el cinquè i així, successivament perquè la llista
és cremallera.
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