
 

 

SOS PIRINEUS PORTARÀ A LA FISCALIA 

 EL CAS DEL XALET DEL FILL DE L’ALCALDE DE BELLVER. 

 

Comunicat a 06/05/2022 

 

Preparant la documentació per portar el cas a la fiscalia. 

La darrera sessió del Ple de l’ajuntament de Bellver, celebrada el passat 3 de maig, incorporava com a setè 

punt de l’ordre del dia el Catàleg de Masies i cases rurals en SNU (expedient 424/2021). Malgrat encara no 

s’ha publicat cap acta ni hem rebut cap comunicació oficial, per les informacions rebudes tenim constància 

que es va desestimar l’al·legació presentada per SOS Pirineus a la tramitació de la modificació puntual de 

l’esmentat catàleg.   

Després d’analitzar a fons tota la documentació obtinguda, i que ja hem fet arribar al síndic de greuges, des 

de SOS Pirineus considerem que hi ha prou indicis i proves per elevar el cas al Ministeri Fiscal. Sospitem 

que es poden haver produït irregularitats i incompliments de la normativa legal vigent, i considerem 

necessària una investigació més àmplia que només poden dur a terme les autoritats competents. 

Pels indicis que hem pogut aplegar, aquestes irregularitats no només afectarien a la construcció, en sòl no 

urbanitzable, d'un xalet del fill de l'alcalde prop de les mines de l'Alay a Ordèn, sinó també a d’altres possibles 

operacions com a la compra de terrenys no urbanitzables per part de l’Ajuntament en la mateixa zona. 

Creiem, en definitiva, que la informació recollida és indicativa de la existència d’una possible operació 

vinculada al POUM de Bellver de Cerdanya – actualment suspesa la seva aprovació definitiva per part de la 

Comissió d’Urbanisme de l’Alt Pirineu i Aran -, que s’hauria d’acabar de confirmar mitjançant una investigació 

a fons. 

Les darreres noticies  

En vista de totes les informacions obtingudes, celebrem que l’alcalde de Bellver i el seu fill (regidor del mateix 

Ajuntament) hagin formalitzat la seva dimissió al Ple celebrat el dia 3 de maig. Esperem que ajudin a aclarir 

aquest cas. 

Quant a la resolució de no acceptar les al·legacions presentades per SOS Pirineus al catàleg de masies i 

cases rurals, ens reafirmem en la nostra decisió de posar el cas en mans de les autoritats competents per 

que es realitzi una investigació independent i a fons.  

 

 



Tant de bo aquest sigui el darrer cas del Pirineu 

Insistim en què l’interès de SOS Pirineus és defensar el territori de qualsevol tipus d’agressió. SOS Pirineus 

és una entitat sense ànim de lucre, independent i sense cap adscripció política. Entre els nostres objectius 

fundacionals està denunciar projectes urbanístics i d’especulació que afectin negativament al 

desenvolupament de la vida al Pirineu i a la preservació dels seus espais d’interès natural i cultural. Actuem 

moguts pel convenciment que, com a ciutadans i ciutadanes, tenim el dret i també l’obligació d’exigir als 

nostres representants polítics la màxima transparència i respecte a la legalitat vigent. I és des d’aquest 

convenciment que demanarem a les autoritats competents que esclareixin els fets i valorin possibles 

responsabilitats, si n’hi ha, per tal de construir, entre tots i totes, una l'Administració veritablement propera, 

fiable i transparent. 

 

  


