La CCQC porta als jutjats el Ministerio de Medio Ambiente per
prevaricació en la tramitació del Quart Cinturó
La Campanya Contra el Quart Cinturó ha presentat una denúncia penal per
presumpta prevaricació als Jutjats d’Instrucció de Madrid.
El motiu: la resposta del Ministerio a la petició i certificació de caducitat contravé el
marc legal, i comporta una resolució atípica tan arbitrària que ultrapassa el dret
administratiu i s'endinsa en el Codi Penal.
D'acord o no amb el Quart Cinturó, l'Administració de l'Estat no pot ser un titella que
balli al ritme de l'interès polític.
Per quan una Administració seriosa i responsable? Per quan un debat racional sobre
les infraestructures?
L'expedient del Quart Cinturó, agradi o no, està caducat.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha respost a finals de novembre,
en una nota interior, la petició formal de caducitat de l'expedient del “Cierre de la Autovia
Orbital de Barcelona” que la Campanya Contra el Quart Cinturó va formular el 10 d'abril de
2012.
Aquesta petició de caducitat realitzada per la CCQC(vegeu la nota de premsa de 27 d'abril
aquí) fou demanada també pels ajuntaments de l'Ametlla del Vallès, Caldes de Montbui, les
Franqueses del Vallès, Lliçà d'Amunt, Sabadell i Terrassa (vegeu la nota de premsa de 20 de
juny aquí).
En l'escrit que el 20 de novembre ens ha adreçat el Ministerio (cliqueu aquí per veure'l
íntegrament), entre d'altres consideracions, s’ afirma textualment:

La resposta que el Ministerio ens dóna transgredeix directament alguns dels principis de la
legislació sobre la tramitació ambiental i el procediment administratiu comú de les
administracions públiques. L'afirmació “...la posible inactividad de la Administración no da
nunca lugar a la caducidad del procedimiento” per part d'un alt representant de
l'Administració hauria de suposar la seva inhabilitació en l'exercici de qualsevol funció dins
l'administració pública.
A més, la resposta no es pot haver fet per ignorància dels principis legals que transgredeix,
ja que els nostres escrits de petició i certificació de caducitat inclouen una completa
fonamentació jurídica. Enllaç amb petició de caducitat aquí. Enllaç amb sol·licitud de
certificació de caducitat aquí.
Aquesta transgressió flagrant en la resposta rebuda, en el marc d'un procediment totalment
irregular, és el motiu que ens ha empès finalment a presentar una denúncia penal per
prevaricació: la denegació de la caducitat i arxiu de l'expedient del Quart Cinturó només es
pot haver fet ignorant expressament un precepte legal conegut, delicte tipificat penalment i
que té per nom prevaricació.
La CCQC manifesta públicament
l'Administració, d'utilitzar la via
respostes tan poc responsables i
Administració de l'Estat no mereix

que està cansada de buscar el diàleg constructiu amb
administrativa i contenciosa administrativa, i de rebre
mancades de fonament com la que hem rebut. Aquesta
doncs cap altra resposta.

A més d'informar el signant de l'escrit de la interposició de la denúncia penal en contra de la
seva persona, n'informarem tant al Director General de Calidad y Evaluación Ambiental y
Medio Natural, Sra. Guillermina Yanguas Montero, com al Secretario de Estado de Medio
Ambiente, Sr. Federico Ramos de Armas, per tal que revisin l'actuació del Ministerio i
decretin la caducitat i arxiu de l'expedient. Així mateix, tornarem a demanar a la Generalitat
de Catalunya que es manifesti explícitament sobre aquesta caducitat. Cal constatar que la
mateixa Administració de l'Estat està declarant la caducitat de nombrosos expedients atesa
la manca de tramitació per part dels seus promotors.
Agradi o no als defensors del Quart Cinturó, l'expedient del Quart Cinturó entre
Terrassa i la Roca del Vallès sotmès a informació pública el juliol del 2010 ha
caducat.
Si algun dia aquests que postulen el consum il·limitat disposen de fons per recuperar el
projecte l'hauran de tramitar de nou. Esperem, mentre, haver estat capaços de redreçar un
model territorial, energètic, de mobilitat i de consum que ara per ara continua sense
adequar-se als creixents reptes ambientals i socials.
I mentre hem de dedicar temps a denúncies com aquesta i a tutelar un procediment
administratiu com si fóssim la mateixa administració, encara estem esperant que
l'Administració de l'Estat o la de la Generalitat iniciïn un procés de debat amb el conjunt
d'agents, opositors inclosos, i que situï el debat sobre les infraestructures en marges de
racionalitat i sostenibilitat.
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