Plataforma Alternativa a
l'Abocador de Cruïlles

LA PAAC HA INTERPOSAT UN ESCRIT D’EXECUCIÓ FORÇOSA DE SENTÈNCIA PER FER
BUIDAR I RESTAURAR EL PARATGE DE VACAMORTA JA QUE DEU ANYS DESPRÉS DE LA
SENTÈNCIA FERMA, L’EXECUCIÓ NO S’HA NI TAN SOLS INICIAT
El centre d’Ecologia i Projectes Alternatius-Ecologistes de Catalunya (CEPA-EdC) i la Plataforma
Alternativa a l’abocador de Cruïlles (PAAC) volem comunicar :
1) LA GENERALITAT INCOMPLEIX DE MANERA FLAGRANT I REITERADA ELS TERMINIS
PER EXECUTAR LA SENTÈNCIA FERMA, DES DE FA DEU ANYS.
La Generalitat no està executant la sentència ferma del TS del 14 de novembre del 2014, que
ratifica la del TSJC del 23 de Novembre del 2011, que ordena el buidatge de l’abocador de
Vacamorta (Cruïlles), només ha realitzat una prova pilot de buidatge, després de que els tribunals
al 2019 desestimessin per enèsima vegada la pretensió d’endarreriment.
2) Per aquest motiu, LA PAAC HA INTERPOSAT UN ESCRIT D’EXECUCIÓ FORÇOSA DE
SENTÈNCIA, en data d’avui, per a què siguin els mateixos tribunals els que comprovin que la
Generalitat segueix sense complir les sentències i interlocutòries fermes. El Director de l’ARC en
J.M.Tost, és el responsable de la seva execució des de l’agost del 2020 i ha d’informar cada 6
mesos de l’estat de l’execució del buidatge, i no ha ni començat.
3) La Generalitat INTENTA INCOMPLIR LA SENTÈNCIA PER LA VIA DE L’ALTERNATIVA
ZERO i, presenta un Estudi d’Impacte Ambiental (febrer 2020) dirigit als Ajuntaments de Cruïlles,
La Bisbal, Corçà, Bordils i Madremanya, en el que inclou la denominada alternativa zero, és a dir,
la no realització del buidatge, tot i que en el calendari de les obres tramés als tribunals el 27 de
desembre de 2019, s’hi disposa el buidatge integral.
4) INDICIS DE CRIMINALITAT EN RELACIÓ A L’ACTUACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ A
L’ABOCADOR DE VACAMORTA SEGONS ES DESPRÈN DE LA INTERLOCUTÒRIA DEL
PASSAT JULIOL DEL JUTJAT CENTRAL D’INSTRUCCIÓ NÚM. 5 EN EL “CAS PUJOL”
En aquesta Interlocutòria, donada a conèixer pels mitjans de comunicació, s’hi esmenta :
- que els fets que es recullen podien ser constitutius dels delictes d’organització criminal,
associació il·lícita, blanqueig de capital, contra la Hisenda Pública i de falsedat documental.
- que una de les operacions que s’analitza amb detall és l’abocador de Vacamorta:
(...) “El "Vertedero de Vacamorta" situado en la localidad de Crüilles (Girona) fue impulsado
por Gustavo BUESA IBAÑEZ y Josep MAYOLA COMADIRA, entre 1999 y 2003, con la
participación de Jordi PUJOL FERRUSOLA, durante el último gobierno de la Generalitat
presidido por Jordi PUJOL SOLEY. (...)
(...) Las contraprestaciones a Jordi PUJOL FERRUSOLA por las gestiones realizadas
comenzaron desde ese primer momento. (...) 69.717,40 € al 2001,(...) 81.200,00 € al
2003 (...)
(...) En cada ocasión que se paralizaba el proyecto judicialmente, se reproducían las
gestiones para conseguir la reapertura y se abonaban nuevas facturas.(...)

(...) Del ejercicio de la actividad del vertedero y su ulterior transmisión, se generaron
ingentes beneficios para BUESA IBAÑEZ, MAYOLA COMADIRA y Jordi PUJOL
FERRUSOLA, este último a través de un entramado de sociedades interpuestas no
residentes, algunas domiciliadas en territorios de baja tributación, con la finalidad de
ocultar su titularidad (vid informe 25.056/2017, de 21.06).” (...)
5) EL NUCLI DEL PRESENT INCIDENT D’EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA: LES GARANTIES DE
LA MERCANTIL TITULAR DE L’ABOCADOR DE CRUÏLLES COM A MITJÀ PER GARANTIRNE L’EXECUCIÓ .
Donat que la Generalitat recomana l’alternativa zero amb l’excusa reiterada de l’elevat cost
econòmic del buidatge, la PAAC vol posar èmfasi en la possibilitat d’emprar les fiances
aportades per Recuperació de Pedreres S.L. i les pòlisses subscrites en la resolució del 10
d’abril del 2003 :
(...) Recuperació de Pedreres, SL disposa d’una fiança dipositada de 209.301,21 € per tal
de garantir les seves obligacions com titular privat d’un dipòsit controlat,(...), més
l’increment a raó de 2,07 € per tona de residus dipositats l’any 2002 i 2003,(...) més
l’actualització cada dos anys en funció de l’índex de preus al consum per a Catalunya de
l’Institut Nacional d’Estadística, (...) més una fiança addicional de 118.406,25 €) (...) més
el manteniment d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys accidentals
al medi ambient per un import de 900.000 € (...).
Tot això -amb la finalitat- d’ajudar a pagar la despesa que patirà l'erari públic per les obres de
buidatge.

CONCLUSIÓ :
Després d’informar als tribunals de L’INCOMPLIMENT FLAGRANT DE LA SENTÈNCIA FERMA
QUE ORDENA EL BUIDATGE DE L’ABOCADOR, en aquest escrit d’incident sol·licitem:
- que els tribunals estableixin també com a mitjà d’execució la necessitat d’executar la fiança i
l’assegurança de danys contractada per Recuperació de Pedreres SL.
- que, en cas que es dictés sentència condemnatòria en el procediment penal referit «Cas Pujol»,
es pugui estendre el cost de l’execució del buidatge a altres responsables que puguin
aparèixer com a tals en l’esmentada sentència.
- que atès al reiterat incompliment de l’execució del buidatge, es dedueixi testimoni de particulars
al Jutjat d’Instrucció de Barcelona per la possible comissió d’un delicte de desobediència per
part del Sr. Josep Maria Tost.
La PAAC i el CEPA-EdC no aturarem la nostra activitat fins que no es restauri el paratge de
les terreres de Vacamorta amb les zones humides i la diversitat de flora i fauna que es va
anorrear.

Cruïlles (Baix Empordà), 13 d’abril de 2021

