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Nota de premsa

L’alcalde de Badalona insta al conseller delegat de
Marina Badalona a que renunciï de les seves
atribucions especials
L’alcalde de Badalona, Jordi Serra, ha instat per escrit aquest matí al Sr.
Juan Felipe Ruiz Sabido a que renunciï de les seves atribucions especials
com a conseller delegat de la societat mercantil Marina Badalona SA.

L’alcalde ha pres aquesta decisió després que el conseller delegat de Marina
Badalona hagi estat expressament citat pel Jutge de l’Audiència Nacional,
Baltasar Garzón, en la interlocutòria que va dictar anit, i en el qual se’l
vinculava a les diligències prèvies 222/06.

Cal recordar que, sobre aquest cas, dimarts, l’Audiència Nacional ja havia
requerit a l’Ajuntament de Badalona a facilitar informació sobre una finca
propietat de Badalona Building Waterfront SL; informació que ja està gairebé
a punt per ser tramesa.

Després del requeriment judicial, i un cop avaluada en primera instància la
informació que s’ha reunit, l’alcalde de Badalona ja va decretar dijous passat
una suspensió cautelar de llicències per a aquella finca.

La decisió de demanar la renúncia al conseller delegat de Marina Badalona
es pren l’endemà mateix de conèixer la seva implicació en la interlocutòria
judicial tot i que el Sr. Ruiz no ha estat imputat pel magistrat i, per tant, se li
reconeix la presumpció d’innocència.
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Tanmateix, l’alcalde de Badalona, després de rebre assessorament legal del
secretari General de la Corporació, ha considerat que, amb la finalitat de
seguir col•laborant amb la justícia, resulta imprescindible garantir que Marina
Badalona no realitzi cap activitat econòmica i patrimonial mentre l’Audiència
Nacional no finalitzi la instrucció.

Segons els estatuts de Marina Badalona, és el conseller delegat qui té plens
poders, reservant-se a la presidència un paper merament institucional.

Jordi Serra, que és president de Marina Badalona des de l’any passat, també
ha requerit en el seu escrit al conseller delegat la desconvocatòria de la
sessió ordinària del Consell d’Administració que la societat havia convocat
per al dia 5 de novembre fins que la situació actual no aclareixi si són certs
els fets investigats i es decideixi quines són les properes mesures a prendre.

D’altra banda, atès que Marina Badalona SA és una societat mercantil
participada al 50% per l’Ajuntament de Badalona i pel Consell Comarcal del
Barcelonès, l’alcalde de Badalona també s’ha dirigit aquest matí al Consell
Comarcal del Barcelonès per tal que el seu president procedeixi de la
mateixa manera que ho ha fet l’Ajuntament de Badalona. Més, tenint en
compte que segons els estatuts de la societat és el Consell Comarcal del
Barcelonès la institució responsable de la tutela de gestió de Marina
Badalona.

L’alcalde Jordi Serra ha informat de la seva decisió aquest mateix matí als
presidents de tots els grups municipals del Consistori i els ha refermat la seva
voluntat de continuar col•laborant fermament amb la justícia en l’esclariment
dels fets objecte d’investigació.
Badalona, 31 d’octubre de 2009
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