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A	la	Comissió	de	Presidència,	Drets	de	Ciutadania,	Par6cipació,	Seguretat	
i	Prevenció	

Maria	 Rovira	 Torrens	 en	 la	 seva	 condició	 de	 regidora	 del	 Grup	Municipal	 de	 la	 CUP-
Capgirem	 Barcelona	 a	 l'Ajuntament	 de	 Barcelona,	 actuant	 en	 el	 seu	 nom	 i	
representació	manifesta,	

Declaració	Ins6tucional	de	Suport	a	l’Alberto	Cañedo	Carpintero	ex	alcalde	de	Carcaboso	

MOSTREM	 EL	 RECOLZAMENT	 A	 LA	 PROPOSTA	 DE	 SUPORT	 A	 L’ALBERTO	 CAÑEDO	
CARPINTERO,	 EX	 ALCALDE	 DE	 CARCABOSO	 (CÁCERES),	 AMB	 LA	 FINALITAT	 D’EVITAR	 QUE	
ENTRI	A	PRESÓ	I	SOL·LICITAR	QUE	LES	SEVES	CONDEMNES	ES	REVISIN	ALLÀ	ON	CALGUI,	PER	
ACONSEGUIR	 EL	 SEU	 INDULT	 I/O	 QUE	 ES	 RECONSIDERIN	 LES	 MATEIXES,	 PER	 TRACTAR-SE	
D’UNA	SITUACIÓ	INJUSTA	CONSEQÜÈNCIA	D’UNA	CLARA	PERSECUCIÓ	POLÍTICA.	

D’acord	amb	el	Reglament	d’Organització,	Funcionament	i	Règim	Jurídic	de	les	EnLtats	 locals,	
volem	portar	a	la	consideració	del	Ple	la	següent	proposta,	

ANTECEDENTS	

Alberto	 Cañedo	 Carpintero,	 ex	 alcalde	 de	 Carcaboso	 a	 la	 província	 de	 Cáceres,	 es	 troba	
actualment	condemnat	per	tres	sentencies	per	haver	intentat	fer	el	bé	comú	per	a	les	veïnes	i	
promoure	un	model	políLc	basat	en	el	bé	comú,	el	suport	mutu,	la	convivència	i	el	foment	de	
l’agroecologia.	Totes	 les	sentencies	són	conseqüència	d’una	clara	persecució	políLca	per	part	
d’aquells	que,	després	de	perdre	el	seu	càrrec	per	una	moció	de	censura,	van	decidir	venjar-
se’n.	

La	primera	de	les	condemnes,	per	prevaricació	administraLva	conLnuada,	sorgeix	d’un	
clar	 assetjament,	 davant	 la	 imperLnent	 i	 conLnuada	 sol·licitud	 d’informació	 per	 part	 el	
portaveu	de	l’oposició,	que	va	arribar	a	realitzar	més	de	700	sol·licituds	en	dos	anys,	impedint	
el	 correcte	 funcionament	municipal	 i	 forçant	aquest	delicte	davant	 la	 impossibilitat	de	donar	
resposta	 dins	 els	 temps	 establerts	 per	 llei,	 tot	 i	 que	 posteriorment	 es	 demostrés	 que	 totes	
s’havien	respost	correctament	en	temps	i	forma.	

La	segona,	per	prevaricació	urbanísLca,	és	el	resultat	d’intentar	fer	el	millor	per	a	 les	
seves	veïnes	 i	 actuar	amb	senLt	de	 la	 jus^cia.	Davant	d’una	 situació	de	 fallida	per	part	d’un	
constructor	de	 la	 localitat,	que	provocava	 la	pèrdua	de	 les	seves	vivendes	a	6	 famílies	que	 ja	
havien	avançat	diversos	i	importants	pagaments,	i	que,	en	algun	dels	casos,	ja	vivien	en	aquests	
habitatges,	Alberto	Cañedo	va	decidir	atorgar	la	llicència	de	primera	ocupació	a	les	famílies	per	
evitar	 d’aquesta	 manera	 que	 es	 quedessin	 sense	 res.	 Això	 va	 permetre	 el	 constructor	



escripturar	les	vivendes	a	nom	dels	seus	legíLms	propietaris	i	evitar	l’embargament.	No	obstant	
el	 constructor	 no	 va	 poder	 finalitzar	 la	 urbanització	 i	 Alberto	 Cañedo	 va	 ser	 denunciat	 per	
atorgar	 la	 llicencia	 amb	 informe	 en	 contra	 del	 secretari	 i	 el	 tècnic	 municipals,	 resultant	
d’aquesta	manera,	culpable	del	delicte	de	prevaricació	que,	si	bé	legalment	reconeix,	ho	va	fer	
amb	l’únic	objecLu	d’evitar	un	mal	irreparable	a	les	seves	veïnes.	

La	 tercera	 condemna,	 per	 incompliment	 de	 la	 condemna	 ,	 que	 sorgeix	 un	 cop	 que,	
condemnat	a	inhabilitació	per	la	primera	sentència,	Alberto	Cañedo	decideix	esperar	a	que	es	
decideixi	 sobre	 la	 suspensió	 sol·licitada,	 mitjançant	 un	 recurs	 presentat	 al	 Tribunal	
ConsLtucional	i	per	la	sol·licitud	d’indult,	abans	d’abandonar	el	seu	càrrec	com	alcalde	ja	que	
en	 el	 cas	 de	 prosperar	 el	 recurs	mai	 podria	 recuperar-lo.	Malgrat	 això,	 quan	 els	 regidors	 de	
l’oposició	van	presentar	la	denuncia	en	un	jutjat	diferent	al	que	tramitava	el	recurs,	el	jutge	va	
determinar	que	havia	incomplert	la	sentencia	i	que,	per		tant,		l’havia	de	condemnar.	

Aquestes	condemnes,	per	acumulació	de	sancions,	indemnitzacions	i	costos,	poden	suposar-li	
la	 immediata	 entrada	 a	 presó,	 moLu	 pel	 qual	 demanem	 que	 el	 Consell	 Plenari	 d’aquest	
ajuntament	es	manifesL	i	es	posicioni	en	contra	de	l’empresonament	i	se	sumi	a	la	plataforma	
de	suport	a	l’Alberto	Cañedo	Carpintero	per	una	jus^cia	justa.	

DECLARACIÓ	

Per	aquests	moLus,	i	per	haver	estat	un	exemple	de	municipalisme	dirigit	al	bé	comú	i	la	bona	
convivència	 entre	 les	 veïnes,	 la	 Comissió	 de	 Presidència,	 Drets	 de	 Ciutadania,	 ParLcipació,	
Seguretat	 i	 Prevenció	 de	 plel’Ajuntament	 de	 Barcelona	 sol·licita	 que	 s’impedeixi	 l’entrada	 a	
presó	d’Alberto	Cañedo	Carpintero.	
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Barcelona	(Països	Catalans),	a	14	de	juny	de	2018


