La cronologia del procés judicial de Tenes Cavades:

de 2004: La

Fiscalia de I'Audiéncia de Tarragona inicia les
investigacions sobre el cas "Terres Cavades" , relligat aleshores amb la

Setembre

concessió del Centre de Negocis del Port.

24 de Febrer de 2005: Un grup de 22 expropietaris de Terres

Cavades

presenta una querella contra el I'exregidor Angel Fernández, el seu germá Juan
Fernández i el Promotor José Luis García.

6 d'Abril de 2005: La Fiscalia sol'licita al Jutjat d'lnstrucció n'5 de Tarragona
que citi a declarar a 11 persones com imputades pel cas "Terres Cavades"
entre les que s'hi troben Angel Fernández, Juan Fernández, José Luis García

i

I'esposa de Lluís Badia.

7 d'Abril de 2005: El Jutjat d'lnstrucció n'5 de Tarragona admet a trámit la
querella dels 22 expropietaris de Terres Cavades i amplia la instrucció a la
tramitació urbanística de La Budallera.

Octubre de 2006: Acaba

el procés de presa de declaracions a

imputats,

testimonis i acusadors del Jutjat d'lnstrucció n'5.

16 de Marg de 2007: El Jutjat d'lnstrucció noS acorda el sobreselment
provisional de les actuacions respecte tots els imputats al no apreciar cap
infracció penal.

25 de Marg de 2007: Es coneix que la Fiscalia de Tarragona no recurrirá la
decisió del Jutjat d'lnstrucció de sobreseir les actuacions contra tots els
imputats.

7 d'Abril de 2007: El Jutjat d'lnstrucció n'5 admet a trámit el recurs de reforma
dels 22 querellants de Terres Cavades.

26 d'Abril de 2007: El Jutjat d'lnstrucció n'5 desestima íntegrament el recurs de
reforma dels 22 expropietaris de Terres Cavades.

Maig de 2007: Un dels 22 querellants de Terres Cavades, Manuel Velasco,
recorre en apelació davant

la Secció Segona de I'Audiéncia Provincial de

Tarragona l'aute de 26 d'Abril de 2007 del Jutjat d'lnstrucció n'5 de Tanagona

3 de Desembre de 2007: La Secció Segona de I'Audiéncia Provincial de
Tarragona estima parcialment el recurs de Manuel Velasco, considerant que
existeixen suficients indicis d'un delicte de negociacions i activitats prohibides

als funcionaris públics per part d'Angel Fernández

i d'un delicte de tráfic

d'influéncies per part de Juan Fernández, José Luis García, Francisco Fraiz

i

Eduardo Aznar. Al mateix aute, requereix al recurrent, Manuel Velasco, que es
personi com acusació popular en el procés.

28 de Maig de 2008: El Jutjat d'lnstrucció

n'5 requereix a Manuel Velasco

una

fianga de 50.000 euros per continuar el procediment com a acusació popular

i

de 200.000 euros a la Plataforma Veu Ciutadana, que préviament havia estat
admesa com acusació popular per part del mateix jutjat.

6 de Juny de 2008: Manuel Velasco presenta un recurs de reforma sol'licitant
actuar com a acusació particular en tot el procés o, en cas contrari, una fianga

de 100 euros per a actuar com acusació popular.

10 de Juny de 2008: La Plataforma Veu Ciutadana s'adhereix al recurs de
ManuelVelasco.
11 de Juny de 2008: Angel i Juan Fernández presenten al' legacions sol' licitant

que les dues acusacions populars no sigui tingudes com a part en el procés

i

aquest quedi sobreseit definitivament o que, en cas contrari, la fianga a satisfer
per ManuelVelasco s'elevi fins als 200.000 euros.

20 de Juny de 2008: La Plataforma Veu Ciutadana presenta al'legacions a les
manifestacions realitzades per la part d'Angel i Juan Fernández en les seves

al'legacions prévies.

