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Absolts els
dos joves
empresonats
vuit mesos

Van estar tancats
preventivament per
haver llançat pedres
als Mossos després
de la sentència

Plantegen fer
tancar els
locals d’oci
nocturn

El govern també
estudia limitar les
activitats socials
durant la nit per
frenar la Covid-19

Borràs no declara i e
BREU · La portaveu de JxCat etziba al Suprem que “no col·labora amb la injustícia”
i s’ofereix a tornar voluntàriament si hi ha la prova pericial PAS · Zaragoza passa a
l’atac i cita dos testimonis de responsables de projectes a la Institució de les Lletres
David Portabella
MADRID

Amb més d’una trentena
de simpatitzants entre els
vinguts de Catalunya i els
autòctons de Madrilenys
pel dret a decidir esperant
la seva arribada al carrer
Marqués de la Ensenada
de Madrid i cridant: “No és
justícia, és venjança!” o
“Laura no estàs sola!”, la
portaveu de JxCat, Laura
Borràs, va fer ahir la seva
entrada al Tribunal Suprem i, quinze minuts després, ja en sortia enmig del
mateix clam i sense haver
declarat. L’afany d’interrogar-la del magistrat instructor, Eduardo de Porres, va quedar en no res
després d’haver arrencat
el suplicatori al Congrés
pel cas de la presumpta
fragmentació de contractes –per un import total de
259.283 euros sense IVA–
a la Institució de les Lletres
Catalanes (ILC) per afavorir l’informàtic Isaías Herrero quan ella n’era la responsable entre el 2013 i el
2017, i pel qual s’exposa a
l’acusació per delictes de
frau a l’administració, falsedat documental, prevaricació o malversació.
“Col·laboraré sempre amb
la justícia, però no col·laboraré amb la injustícia”, va
dir Borràs. El fet de no parlar va enervar el fiscal Javier Zaragoza, que immediatament va passar a
l’ofensiva sol·licitant noves
diligències: la citació com a
testimonis d’Arturo Rosell, familiar d’Herrero, i de
Yolanda Pelegrí, responsable de projectes i activitats
de la ILC del 2013 al 2017.
El camí judicial que va
arrencar en un jutjat de
Manresa a partir d’una escolta telefònica de la pa-

raula trapis va arribar a la
comissió del Diputat (11
de juny) i al ple (25 de juny)
del Congrés per aterrar finalment ahir al Suprem,
l’alt tribunal que és competent per jutjar els polítics
aforats. Però el primer capítol judicial d’aquest llarg
itinerari es va resoldre
amb un desenllaç de només quinze minuts, els que
va trigar Laura Borràs a
completar els tràmits de la
citació al costat dels seus
advocats, Gonzalo Boye i
Isabel Elbal, que són també
els lletrats de Quim Torra i
de Carles Puigdemont.
“Els responsables de la instrucció m’han llegit els
meus drets i jo, que he vist
tots els meus drets vulnerats des del primer moment, m’he acollit al dret
constitucional de no declarar”, va relatar la portaveu

com a interlocutor tant pel
discurs del 3 d’octubre
com per negar-se a rebre
Carme Forcadell quan era
presidenta del Parlament.
Veloç a citar, no a provar
Borràs, que ja va veure
com el Congrés atenia en
un temps rècord el prec del
suplicatori que li adreçava
per carta a Meritxell Batet
el president del Suprem i
del Consell General del Poder Judicial (CPGJ), Carlos Lesmes, recela ara dels
ritmes que està imposant
el Suprem des que el cas és
plenament seu. “El Suprem ha estat molt veloç
per cridar-me a declarar i
tramitar el meu suplicatori, i en canvi és molt lent
justament amb la qüestió
relativa a la prova pericial.
Col·laboraré sempre amb
la justícia, però no col·labo-

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“L’instructor em
llegia els meus
drets i jo els veig
tots vulnerats”

Dedica un record
al jove Daniel
Gallardo, a la presó
des de l’octubre

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

de JxCat.
Si bé el cas afecta una
presumpta irregularitat de
la seva etapa de gestió cultural a la Institució de les
Lletres Catalanes, des del
principi Borràs sospita que
el zel investigador i el moment en què esclata l’afer
judicialment té més a veure amb la seva projecció
com un rostre carismàtic
de l’independentisme no
empresonat. I encara més
des que ella es va convertir
el 2019 en l’única dirigent
independentista a acudir
in situ a La Zarzuela en les
tandes de consultes del rei
Felip VI, al qual Gabriel Rufián (ERC) i la CUP veten
perquè no el reconeixen

raré amb la injustícia”, es
va defensar. “Quan aquesta prova pericial existeixi
vindré a donar totes les explicacions i declararé gustosament perquè seré jo
qui ho reclami”, va desafiar
a l’instructor.
Borràs no oblida que en
el naixement de la causa hi
ha la jutgessa Silvia López
Mejía, del jutjat d’instrucció número 9 de Barcelona, que és la que aparta els
Mossos d’Esquadra en el
moment en què aquests no
hi veuen cap cas i fa el mateix encàrrec a la Guàrdia
Civil, que és el cos que accelera les sospites. “Una jutgessa incompetent inicia
una investigació prospec-

Borràs arribant ahir al
Tribunal Suprem, on
l’esperaven una trentena de
simpatitzants ■ ACN / EFE

tiva quan jo soc una persona aforada, i malauradament ja estem acostumats
que se’ns vulnerin tants
drets fonamentals”, va exposar ahir Borràs.
“Tres il·legalitats”
Segons el seu relat, ella ha
estat víctima de fins a tres
il·legalitats concatenades:
la de la jutgessa López Mejía, que la investiga sense
poder-ho fer perquè com a
diputada al Congrés és una
política aforada; la del Suprem, que rep la investigació i, en lloc de reprovar la
jutgessa per haver-se excedit, accepta el cas, i la del
mateix Suprem quan la cita a declarar el 14 de febrer
obviant que la immunitat
només es perd si es tramita
el suplicatori. “Ja vaig rebutjar declarar aquella vegada i ara torno a rebutjar
declarar, amb la justícia hi
col·laboro però amb la injustícia no, mai”, va reivindicar Borràs ja a la sortida
despertant una ovació dels
presents que l’esperaven,
entre els quals hi havia l’exdirectiu de l’ANC Adrià Alsina i l’ebrenc Rai López,
activista del Camí de la República. Conscient que ara
és el fiscal Zaragoza –el
mateix que després de la
condemna per sedició de
Manuel Marchena manté
la tesi de la rebel·lió violenta– el que marca els temps
del cas, Borràs avisa:
“Quan no hi ha proves és
una pràctica que es coneix
com a law fare i, per tant,
no hi col·laboraré de manera voluntària, si no, seríem
en un estat que, com diu el
conseller Jordi Turull, tira
pel dret.”
Borràs no es va voler
acomiadar sense tenir un
record per Daniel Gallardo, el jove de 22 anys arre-

lat a Getafe que el 16 d’octubre del 2019 va acudir a
la Puerta del Sol a la manifestació en contra de la
sentència del Suprem contra els presos polítics i que,
després de passar aquell
vespre al calabós de la brigada provincial d’informació de Moratalaz (sud-est
de Madrid) per presumpte
atemptat a l’autoritat
quan va defensar una amiga d’una càrrega policial,
ara ja suma més de nou
mesos empresonat al penal d’Alcalá-Meco. La concentració madrilenya de
solidaritat amb els presos
va colpir molts edils locals
perquè al final de la marxa,
vigilada per antiavalots, els

presents es van diluir per
carrers adjacents i la policia va carregar violentament contra ells en punts
com per exemple la Plaza
de la Villa o el carrer del Rollo. Tot i la commoció inicial d’aquell dia, el de Gallardo és un cas obviat a
Madrid a excepció dels recordatoris del Moviment
Antirepressiu de Madrid i
de Madrilenys pel Dret a
Decidir. “Estem amb tu,
Dani! I gràcies a Madrilenys pel dret a decidir,
que sempre hi són i no fallen mai!”, es va acomiadar
Borràs suscitant crits de
“Dani, llibertat!” com a
pròleg al cant de l’himne
d’Els segadors. ■
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Preservar el litoral
Marta Membrives

La llei que ha d’ordenar i protegir el litoral català tira
endavant després d’anys en què s’han produït veritables atemptats urbanístics arran de mar. A partir d’ara,
la nova normativa, que sobre el paper dona més protagonisme als municipis i més participació ciutadana en
la presa de decisions, hauria de contribuir a la preservació del que queda, tant dels espais a primera línia de

mar com de les zones més pròximes a la costa. A més,
el text aprovat ahir al Parlament indica que en el termini d’un any s’ha de crear el conservatori del litoral
de Catalunya, que se centrarà en la salvaguarda i la recuperació de la part del litoral més amenaçada per la
urbanització i l’artificialització, a partir de l’adquisició
pública del sòl.

el fiscal s’ofèn

Les frases

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

“He vist tots els meus
drets vulnerats des
del primer moment
i m’he acollit al dret
constitucional de
no declarar”

“El Suprem és molt
veloç per cridar-me a
declarar i tramitar el
suplicatori, i molt lent
en les proves pericials”

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“És exactament això,
Laura Borràs. Molta
força i a continuar
fent feina!”

“L’independentisme
torna al Suprem, on
sabem que hi ha
venjança i rancúnia
i una mala justícia”

Carles Puigdemont
EURODIPUTAT DE JXCAT I 130È
PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Laura Borràs
PORTAVEU DE JXCAT AL CONGRÉS

Eduard Pujol
PORTAVEU DE JXCAT AL PARLAMENT

Suport de Vallugera (ERC) i Iñarritu

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

154430-1231029L

El bar Supremo, el mateix que
ha viscut els últims anys en
bona part de la clientela catalana que li proporcionava el
Tribunal Suprem –de qui pren
el seu nom– amb la seva persecució judicial al procés, era
tancat ahir. Malgrat que el carrer Marqués de la Ensenada és
un dels més vigilats de Madrid
perquè aplega el Suprem, el
CGPJ i un consolat de França,
un destacament d’una vintena
de policies espanyols es va
desplegar a la zona per tractar
l’arribada de Laura Borràs
com un afer de màxima seguretat. Solució: engabiar entre
tanques tots els periodistes i
engabiar també a la vorera
contrària els catalans i madrilenys que volien manifestar el
suport a la portaveu de JxCat.
“Les declaracions són en règim de pool”, aclaria el departament de premsa del Su-

prem per evitar més aglomeracions de les que el seu engabiament policial havia propiciat.
Després de la trencadissa
independentista que va obrir
el procés del suplicatori, en el
qual Joan Josep Nuet (ERC) va
marxar de la comissió de l’Estatut del Diputat per no haver
de votar i ja en el ple tant ERC
com la CUP van preferir no votar en lloc de votar que no com
volia JxCat, Borràs no va poder
dir que no estigués acompanyada per ERC. No va ser-hi
Gabriel Rufián, però la diputada republicana Pilar Vallugera
es va integrar a la comitiva que
va acompanyar Borràs, al costat de Míriam Nogueras, Ferran Bel, Sergi Miquel, Josep
Lluís Cleries, Eduard Pujol,
Francesc de Dalmases i Aurora
Madaula (JxCat) i de Jon Iñarritu (EH Bildu). ■
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Els lletrats relaten el setge del
TC a la mesa del Parlament
a Els juristes de la cambra declaren que van advertir reiterades vegades l’equip de Forcadell de les
advertències del Constitucional a La doctrina constitucional no es va blindar fins al 2019

—————————————————————————————————

06.09.17

Els dies 6 i 7 de setembre del
2017 van tenir lloc els plens en
què es van votar les lleis per
fer efectiva la independència.
—————————————————————————————————

27.10.17

El dia que el ple va votar la
declaració d’independència
els lletrats van abstenir-se
d’assistir al debat.

J. Panyella / E. Ansola
BARCELONA

Els juristes que van exercir
les seves funcions al Parlament de Catalunya en el
càrrec de lletrat major o secretari general durant la
tramitació de les diverses
lleis del procés independentista de Catalunya van
descriure ahir al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya el setge implacable
i creixent que en aquell període va exercir sobre la
mesa del Parlament el Tribunal Constitucional. La
intromissió del TC en el
desenvolupament de la
tasca que duia a terme la
mesa del Parlament, òrgan
rector de la cambra, va
anar creixent des del 2014
i ha acabat consolidant
una doctrina el 2019, a través de sentències, segons
la qual les meses dels parlaments autonòmics han
passat d’haver d’admetre a
tràmit tota iniciativa que
presentin els grups, amb
excepcionals excepcions i
amb la lògica d’afavorir el
debat sobre qualsevol tema, a tenir potestat de vet
per rebutjar aquelles que
són clarament contràries a
la Constitució Espanyola,
com seria el cas de les lleis
del procés independentista.
La declaració dels lletrats en la vista que segueix el tribunal contra els
membres de la mesa, la
presidenta Carme Forcadell i la diputada Mireia
Boya es va centrar en un
relat descriptiu de quina va
ser la seva actuació durant
aquells mesos. L’exlletrat
major Antoni Bayona, per
exemple, va deixar de costat els qualificatius que ha
emprat en algunes oca-

Les dates

bé, va quedar clar que sense l’admissió a tràmit de la
mesa no s’hauria arribat al
debat definitiu.
Xavier Muro, secretari
general del Parlament, va
recordar com va advertir
en diverses ocasions la mesa de la seva obligació
d’abstenir-se en la tramitació de normes que el TC havia advertit que anaven en
contra de la Constitució.
També va recordar com es
va negar a publicar al Butlletí del Parlament les lleis
aprovades el 6 i 7 de setembre del 2017 i que Carme
Forcadell li va dir que la publicació era cosa seva i dels
diputats partidaris de la independència.

Antoni Bayona, lletrat major del Parlament la tardor de 2017, declarant ahir al judici que se segueix al TSJC ■ ACN

Els testimonis defensen la inviolabilitat i assenyalen l’arbitrarietat del TC

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Exdiputats i diputats del Parlament van declarar ahir com
a testimonis en el judici que
se celebra al TSJC contra els
membres de la mesa per un
delicte de desobediència durant l’onzena legislatura. Hi
van assistir Lluís Llach i Antoni Castellà. Tots dos havien
estat presidents de mesa de
les comissions que van deba-

tre i aprovar, abans que ho fes
el ple de manera definitiva,
les resolucions del procés
constituent i la llei del pressupost amb les esmenes per fer
un referèndum. Tots dos textos, el primer és una declaració política; el segon, una llei,
van ser suspesos pel TC i formen part de les moltes actuacions per les quals ara es

jutja els membres de la mesa
per haver-los tramitat sense
fer cas a les sentències del
Constitucional. En aquest
cas, Llach va afirmar que mai
va ser requerit per la seva feina i Castellà fins i tot va indicar que ell sí que va tramitar
les esmenes, que feien referència a la reserva d’una partida econòmica per al refe-

rèndum tot i ser advertit pel
lletrat de la cambra. Tot i així,
mai no va rebre un requeriment. D’altra banda, els testimonis també van defensar
que el president de grup signa el registre de les lleis per
delegació de tots els diputats
no per compte propi. Ho explicaven en defensa de Boya i
Corominas.

sions en entrevistes als
mitjans per criticar la manera com els diputats de
Junts pel Sí i la CUP van tirar endavant tot el corpus

normatiu que havia de portar el país a la independència.
De les declaracions dels
lletrats va quedar clar que

la mesa del Parlament va
ser l’encarregada de validar l’admissió a tràmit de
les lleis del referèndum i de
transitorietat, mentre que

va ser el ple el que les va incloure en l’ordre del dia que
va fer possible la seva votació i aprovació els dies 6 i 7
de setembre del 2017. Ara

Benach, en defensa
Entre declaració de lletrat i
lletrat, el tribunal va escoltar la declaració del testimoni Ernest Benach, president del Parlament entre el
2003 i el 2010, que va defensar l’actuació dels diputats processats argumentant que no es podia rebutjar l’admissió a tràmit de les
lleis, que la mesa no entra
mai en el debat de fons de
les iniciatives que accepta a
tràmit i que el resultat final
d’una llei pot arribar a ser
molt diferent de quan va
ser acceptada en un primer
moment per la mesa. Sobre
les advertències dels lletrats de la cambra en el sentit que es movien fora de la
llei va dir que els seus informes són un assessorament
de caràcter tècnic i jurídic, i
que en cap cas són d’obligat
compliment. ■

Les frases

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Quan presentes
una cosa al Parlament
no és per fer poesia,
és per fer-la
efectiva”

“Forcadell em va dir
que la publicació al
‘Butlletí’ de les lleis
era responsabilitat
de la mesa”

“L’admissió a tràmit
era obligatòria per
als membres
de la mesa del
Parlament”

“Sempre vaig pensar
que estava emparat;
que com a diputat
ningú em podia dir
què votar i discutir”

“Vam actuar sempre
amb coherència i
responsabilitat amb el
programa electoral i el
mandat de les urnes”

“Vaig presidir una
comissió i vaig
tramitar els mateixos
textos i no tinc cap
causa oberta”

Ferran Cívit

Xavier Muro

Ernest Benach

Lluís Llach

Gabriela Serra

Antoni Castellà

EXDIPUTAT DE JXSÍ

SECRETARI GENERAL DEL PARLAMENT

EXPRESIDENT DEL PARLAMENT

EXDIPUTAT DE JXSÍ

EXDIPUTADA DE LA CUP

DIPUTAT DE JXSÍ
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Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès
EDICTE

Un moment del judici als dos joves gironins ■ QUIM PUIG

Absolts després de
8 mesos a presó pels
fets postsentència
a Els dos joves de Girona van estar tancats preventivament

acusats de llançar pedres als Mossos en els aldarulls
Marc Salgas
GIRONA

Absolt d’ultratge a la bandera

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’Audiència de Girona va
absoldre ahir Ibrahim Afquir i Charaf Fadlaoui dels
càrrecs que se’ls imputaven pels aldarulls que hi va
haver a Girona en protesta
contra la sentència als presos polítics independentistes. La fiscalia demanava
per als acusats una pena de
nou anys de presó i una
multa de 7.200 euros acusant-los d’haver tirat pedres contra una furgoneta
dels Mossos d’Esquadra i
haver ferit dos agents durant les manifestacions
que hi va haver la nit del 16
al 17 d’octubre de l’any
passat.
La sentència absolutòria, redactada pel magistrat Víctor Correas, considera que no ha estat possible “determinar l’autoria
dels dos llançaments de pedres”. Segons la sala, hi ha
“dubtes raonables” sobre
l’autoria dels fets perquè
en les gravacions aportades a la causa no s’hi veuen
els dos encausats. La sentència recorda que els aldarulls van tenir lloc de nit i
en una zona “poc il·luminada” i en un context de
“guerrilla urbana i resposta policial extremadament
caòtica”, raons que fan
“molt complicada” la identificació dels participants.
Segons la sentència,
tampoc es pot acreditar

L’Audiència de Girona també
va absoldre del delicte d’ultratge a la bandera Jordi Alemany, per a qui la fiscalia demanava un any de presó i
1.260 euros de multa per haver despenjat la bandera espanyola de la façana de la Generalitat a Girona. La sentència conclou que l’activista va
formar part del grup d’unes
300 persones que va irrompre a la seu de la Generalitat,
però que no es pot acreditar

que pugés a les plantes superiors, on hi ha l’accés a les
banderes. La sentència assegura, a més, que el simple fet
de despenjar la bandera i tirar-la a terra no pot considerar-se “constitutiu d’ultratge
a la bandera”, delicte que
s’hauria d’atribuir a les persones que la van trepitjar. El magistrat, però, sí que condemna Alemany per un delicte de
desordre públic i li imposa
una multa de 1.080 euros.

l’autoria dels fets per les
declaracions dels dos
agents que eren a l’interior
del vehicle que va rebre
l’impacte de les pedres.
Cap d’ells va veure qui havia llançat les pedres que
van trencar un vidre del
cotxe i van lesionar un dels
antidisturbis. La sala també considera d’escassa
“qualitat probatòria” les
declaracions dels agents
que van identificar els dos
acusats per la seva vestimenta, atès que duien roba
d’esport fosca i amb caputxa, una roba “molt comuna” entre els manifestants.
Tampoc dona crèdit a un
altre agent que en el judici
va assegurar que havia reconegut els dos encausats,
perquè aquesta identificació no apareix en l’atestat
policial ni es va fer posteriorment al jutjat d’ins-

trucció. “Si els agents haguessin vist la cara dels autors i els haguessin identificat per l’ètnia, això s’hauria difós per la ràdio [de la
policia]”, s’assegura en la
sentència.
Ibrahim Afquir i Charaf
Fadlaoui van passar més
de vuit mesos de presó preventiva pels fets que se’ls
imputaven. El jutge els va
deixar en llibertat l’endemà que el judici quedés vist
per a sentència, mesura
que Benet Salellas, l’advocat dels dos joves, va valorar com el “presagi d’una
bona sentència”.
D’altra banda, ahir es va
saber que el jutjat d’instrucció número 4 de Figueres citarà a declarar 196 investigats pel tall de Tsunami Democràtic que va bloquejar la frontera els dies
11 i 12 de novembre. ■

de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, sobre l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General Metropolità per a la regulació dels habitatges d'ús turístic i de determinats establiments destinats a allotjament temporal (expedient núm. 10730/2019 - 83001/19)
El Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en sessió ordinària celebrada en data 15 de juny de 2020, ha adoptat, entre
d’altres, un acord, la part dispositiva del qual és com segueix:
“Primer.- CONSTATAR que la present figura de planejament no es troba subjecta a avaluació ambiental estratègica, ni ordinària ni simplificada, en tant que “(...) es trobaria inclosa en els supòsits de l’article 6 c) de la disposició addicional vuitena de la
Llei 16/2015, per tractar-se d’una modificació de planejament urbanístic que afecta exclusivament a sòl urbà i que no estableix
el marc per a la futura actuació de projectes i activitats sotmeses a avaluació d’impacte ambiental ni pot tenir efectes apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000 en els termes establerts per la Llei 42/2007, de 3 de desembre, del patrimoni natural i
de la biodiversitat, o en altres espais del Pla d’espais d’interès natural.(...)“, tot això de conformitat amb l’informe tècnic emès
per part del servei municipal de Medi Ambient en data 21.04.2020 i que s’adjunta a la present proposta com a motivació específica in aliunde, de conformitat amb l’article 88.6 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques (LPAC, en el que segueix).
Segon.- APROVAR INICIALMENT el projecte de modificació puntual del Pla General Metropolità per a la regulació dels habitatges d’ús turístic i de determinats establiments destinats a allotjament temporal, d’iniciativa pública municipal, segons projecte tècnic elaborat per part del servei de Planejament i Gestió Urbanística adscrit a l’àmbit de gestió d’Urbanisme i Projectes
d’aquest Ajuntament, juntament amb l’informe ambiental redactat pel servei de Medi Ambient i que forma part integrant de la
present proposta de pla de conformitat amb els articles 59.1.f) del TRLUC i 118.4 del RLUC.
Tercer.- SUSPENDRE, en compliment de l’article 73.2 del TRLUC i allà on les noves determinacions d’aquesta figura de planejament comportin una modificació del règim urbanístic, per termini de DOS ANYS des de l’inici de la vigència de l’acord
de suspensió potestativa i sense perjudici de l’ampliació per imperatiu legal i derivada de la crisi sanitària referida en
la part expositiva del present acord, l'atorgament de llicències d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets per a la
implantació d’habitatges d’ús turístic, inclosa la suspensió de la tramitació de les comunicacions prèvies per a l’establiment d’aquesta activitat definida en l’art. 66 del Decret 159/2012 de 20 de novembre, així com de les llicències d’edificació, reforma o
rehabilitació destinades a acollir habitatges d’ús turístic, i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, i per termini de DOS ANYS des de l’inici de la vigència del present acord de suspensió obligatòria, l'atorgament de llicències d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets per a la implantació d’establiments hotelers en la modalitat d’hostals o pensions, apartaments turístics, albergs de joventut i residències col·lectives d’estudiants i tots aquells establiments sota qualsevol denominació que efectuïn una funció similar (exclosos els establiments hotelers en la modalitat d’hotels
i hotels apartament, les residències per a la gent gran, establiments de turisme rural i els establiments d’allotjament temporal
vinculats a serveis socials), inclosa la suspensió de la tramitació de les comunicacions prèvies per a l’establiment d’aquestes
activitats, així com llicències d’edificació, reforma o rehabilitació destinades a acollir aquests tipus d’establiments d’allotjament
temporal, i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, d’acord amb el que determinen
els articles 74.1 del TRLUC i 103 del RLUC, procedint a publicar el corresponent edicte que incorporarà el plànol identificatiu
de l’àmbit territorial de suspensió que s’annexa a la present proposta, en els termes previstos en l’article 102.1 del RLUC.
Quart.- CONSTATAR la interrupció automàtica, a l’empara de l’article 104.1 del RLUC, dels procediments d'atorgament de
llicències que ja estiguessin iniciats, procedint-se a notificar l'acord de suspensió a les persones interessades en els procediments corresponents de llicències urbanístiques i d’activitats, respectivament, i CONSTATAR així mateix la continuïtat de la interrupció manifestada en el punt cinquè de l’acord plenari adoptat en sessió ordinària celebrada el 15.04.2019 i transcrit en la
part expositiva de la present proposta, tot això a l’empara de l’article 104.1 del RLUC.
Cinquè.- DISPOSAR que, de conformitat amb l’article 102.4 del RLUC, mentre estigui suspesa preceptivament la tramitació
de l’atorgament de llicències es poden atorgar aquelles que estiguin fonamentades en el règim vigent i que siguin compatibles
amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es
posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat.
Sisè.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA la versió inicial escrita i gràfica del pla, juntament amb l’informe ambiental, per
termini d’UN (1) MES, a partir del dia següent al de la darrera publicació del corresponent edicte de convocatòria en el Butlletí
Oficial de la Província i en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal al qual es refereix el projecte, segons determina l’article 85.4 del TRLUC per remissió de l’article 96 del mateix cos legal i en relació amb el 23.1.b) del
RLUC, així com donar a conèixer aquesta convocatòria d’informació pública al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès, al qual es pot accedir en l’enllaç https://www.santcugat.cat/web/tauler-dedictes, d’acord amb el que estableixen els articles 8.5.c) del TRLUC, 23.2 del RLUC i 25.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el Texto refundido de la Ley del suelo y rehabilitación urbana (TRLS, en el que segueix).
Setè.- DISPOSAR que la documentació urbanística escrita i gràfica així com l’informe ambiental de la present figura de planejament es podran consultar en el següent enllaç de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès https://www.santcugat.cat/web/planejament en compliment de l’article 23.2 del RLUC i als efectes de procurar l’exercici dels drets de consulta, obtenció de còpies i presentació de les corresponents reclamacions i/o al·legacions en els termes de l’article 23.5 del RLUC.
Vuitè.- SOL·LICITAR INFORME, en compliment de l’article 25.7 del TRLS en relació amb l’article 85.5 del TRLUC, als següents organismes afectats per raó de llurs competències sectorials envers les següents matèries:
- Organismes de la Generalitat de Catalunya:
Medi Ambient (Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental).
Turisme
- Altres Organismes:
Agència de l’Habitatge de Catalunya (Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori)
Novè.- DISPOSAR que, atès que l’àmbit de la present modificació confronta amb el terme municipal de Cerdanyola del Vallès i
inclou a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix (EMD, en el que segueix), serà necessari donar el tràmit d’audiència
previst a l’article 85.7 del TRLUC en relació amb l’article 117.3 del RLUC respecte del primer i el mateix tràmit respecte de
l’EMD atenent al punt 2.3.1 del conveni per a la distribució i coordinació de l’exercici de competències entre el municipi de Sant
Cugat del Vallès i l’EMD Valldoreix signat en data 8 de novembre de 1995.
Desè.- TRASLLADAR el present acord al servei d’Intervenció en l’Ús del Sòl, l’Edificació i Activitats i al servei d’Innovació, Cultura, Patrimoni Històric i Turisme, als efectes informatius oportuns.
Annex I: Plànol de delimitació de l’àmbit corresponent a l’acord de suspensió preceptiva de tramitació de procediments i atorgament de llicències.
Contra l’acord d’exposar al públic l’aprovació inicial, que és un acte de tràmit en via administrativa, no es podrà interposar recurs, sense perjudici que es pugui exercitar el que s’estimi procedent, de conformitat amb el que disposa l’article 40.2 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Contra l’acord de suspensió de llicències, com que es tracta d’un acte de tràmit qualificat, es podrà interposar, amb caràcter
potestatiu, recurs de reposició davant l’òrgan de l’Ajuntament que l’ha dictat en el termini d’un mes, o directament recurs contenciós-administratiu davant la Secció 3a de la Sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
dins el termini de dos mesos, tots dos terminis a comptar des de l'endemà de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona. Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que hagi estat resolt,
s’entendrà desestimat per silenci administratiu i, a partir de l’endemà, podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu.
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que s’estimi convenient.
Donant compliment a l’acord adoptat pel Ple, l’expedient restarà exposat al públic per termini d’un mes al següent enllaç
https://www.santcugat.cat/web/planejament i a les dependències del Servei de Planejament i Gestió Urbanística, plaça de la
Vila, número 1, de dilluns a divendres, en horari de 09:00 a 14:00 hores, podent-se presentar al·legacions mitjançant qualsevol
dels procediments previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
La qual cosa es fa pública per a coneixement general.
Sant Cugat del Vallès, 14 de juliol de 2020
L’Alcaldessa. Mireia Ingla Mas
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Marlaska nega que l’Estat
espiï “opinions polítiques”
a El ‘Catalangate’ centra part del debat al Congrés i el Parlament, on el conseller Puigneró torna a
instar el govern espanyol a investigar-ho a Enganxada del govern amb les insinuacions de Cs i el PP
Òscar Palau
BARCELONA

El Catalangate, el cas d’espionatge destapat la setmana passada a líders independentistes com ara el
president del Parlament,
Roger Torrent, va arribar
ahir a les cambres catalana i espanyola, on el ministre de l’Interior, Fernando
Grande-Marlaska, va tornar a negar que el seu govern hi tingui res a veure.
“En un estat de dret com
l’espanyol ni la Guàrdia Civil, ni la policia ni el CNI investiguen ni espien opinions polítiques, tampoc
les que no comparteixen la
Constitució”, etzibava al
portaveu d’ERC, Gabriel
Rufián, durant la sessió de
control al Congrés al matí.
Marlaska va lamentar que
el republicà donés per fet
que el CNI és al darrere de
l’afer, i va insistir que només s’investiguen fets delictius seguint el “principi
de legalitat”, sempre amb
“l’impuls” del ministeri fiscal i sota control judicial.
Rufián, que va advertir
que “segurament” també
s’han espiat polítics espanyols d’esquerres, fins i tot
del mateix govern, va exigir que s’obri una comissió
d’investigació “per veure
com de profund és el cau
del conill”. “Cada vegada
que el govern més progressista i plurinacional de la
història diu que és greu però no fa res, encara és més
greu. Han de fer alguna cosa”, etzibava. Marlaska
se’n va desentendre, però

El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va mantenir ahir un debat amb Gabriel Rufián (ERC) al Congrés ■ EFE

va voler recordar que al
Congrés ja hi va haver una
comissió d’investigació sobre l’anomenada “policia
política” del PP i es va enorgullir que ara, amb el seu
govern, “hi ha hagut un
canvi fonamental i essencial” sobre aquestes pràctiques. Canvis que, admetia, “no han estat molt afalagadors”, en referència,
potser, al rebombori per la
destitució del coronel de la
Guàrdia Civil Diego Pérez
de los Cobos.
En paral·lel, en la sessió
de control al Parlament,
un dels que va poder esquivar l’acció del programa
espia Pegasus, el conseller
de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, va confirmar,

Torra insisteix a convocar un altre referèndum

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

En la sessió de control al president, Quim Torra va llançar
per tercer cop la idea de convocar un referèndum per tornar a aglutinar l’independentisme, després que el líder
parlamentari d’ERC, Sergi
Sabrià, l’instés a agafar exemple de “l’esperit de treball”
que ha impregnat la Coreco
–la comissió interdepartamental que ha redactat el pla

de reactivació presentat dimarts– i repetir-lo “per marcar estratègia compartida”
que després pugui acabar de
discutir el conjunt del moviment. “Humilment ja vaig
proposar una sortida a la
cambra: un referèndum d’autodeterminació; hi crec, crec
que l’hem d’organitzar una altra vegada, ho hem de tornar
a fer”, replicava Torra. “Vinc

del món de la unitat de l’independentisme, i no tindrem
cap possibilitat de guanyar si
no som capaços de fer un salt
col·lectiu”, tancava, després
que Sabrià hagués insistit a
seguir treballant “conjuntament” per lligar la recuperació al fi de la independència.
“No hi haurà reconstrucció
completa sense disposar de
les eines d’un estat”, incidia.

a una pregunta de Cs, que
“pròximament” portarà a
aprovació del Consell Executiu un programa de reforç de la seguretat dels
càrrecs, “vistes les notícies

de ciberatacs i ciberespionatge suposadament impulsats per instàncies de
l’Estat”. “Esperem que el
seu grup a Madrid faci el
que s’ha de fer per arribar

al fons de la qüestió en una
investigació”, instava també al seu interlocutor, el diputat Dimas Gragera, que
havia qualificat de “malbaratament” els 15 milions

que costa “una agència de
ciberseguretat sense competències ni control judicial”. “Si a més han espiat
la segona autoritat i ho
han consentit, és que no
serveix per res i no protegeix ningú”, etzibava.
Cs, al matí, va insistir a
“no descartar cap hipòtesi”, alimentant una possible implicació del mateix
govern en l’espionatge als
socis d’ERC, i a la tarda el
líder del PP català, Alejandro Fernández, encara era
més explícit. “És casualitat que la compra de Puigneró d’uns aparells a Rússia coincideixi amb uns determinats casos d’espionatge i una guerra civil que
tenen vostès?”, disparava,
després d’una interpel·lació del diputat d’ERC Ruben Wagensberg al conseller d’Acció Exterior, Bernat Solé. “Abans de fer
acusacions serioses, acreditin-ho, que hi ha gent
que fa molts mesos que investiga... Si ens espiés
Puigneró, potser també
espiaria el PP o Cs”, repellia el diputat, que va recordar el cost del Pegasus que
fa servir el CNI –650.000
euros, i mig milió més per
cada paquet de deu persones que espia, segons informacions
periodístiques– i es va escandalitzar
per l’actuació d’un estat
que “és el primer que ja ho
hauria d’estar investigant”. “O és el primer responsable a protegir els
seus ciutadans i ha d’actuar d’ofici, o hi ha una ordre judicial per espiar-los...
Per què? Per la seva opció
política?”, concloïa. Solé,
que va recordar el Borrellgate –un afer similar d’espionatge a delegats de la
Generalitat a l’exterior–,
va avisar que el govern “no
es quedarà de braços plegats”: “Explicarem on faci
falta aquests episodis realment greus, i continuarem
denunciant les persecucions per la nostra manera
de pensar”. ■

MÉS PLE DEL PARLAMENT
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Aprovades les
conclusions de la
comissió del 17-A

Comissions sobre
racisme policial
i canvi climàtic

Proposta per
desplegar el
govern al Penedès

Moltes incerteses
per avançar en els
comptes del 2021

El govern posarà
1.000 km més de
fibra òptica

El Parlament va aprovar ahir
gairebé totes les conclusions
dels grups de la comissió dels
atemptats de l’agost del 2017.
Entre aquestes, que “les proves indiquen que l’imam de Ripoll era informador del CNI”.

La comissió de seguiment de
l’emergència climàtica i la que
estudia el racisme institucional i en la gestió de la seguretat es van constituir ahir, presidides per Natàlia Sànchez
(CUP) i Josep M. Jové (ERC).

JxCat, ERC, el PSC, ECP i la
CUP han registrat, a instàncies de la plataforma Pro Vegueria Penedès, una proposta
de resolució per desplegar entre les quatre comarques els
serveis territorials del govern.

El vicepresident, Pere Aragonès, va explicar que estan treballant en els “escenaris” del
2021, però que els cal saber
quins recursos arribaran del
model de finançament, quins
fons extra i el límit de dèficit.

El conseller Puigneró va explicar que el govern aprovarà
destinar 57 milions a estendre 1.000 km més de fibra
òptica el 2020 i el 2021, per a
un total de 1.300, per arribar
al 90% de la població.

El vicepresident del govern,
Pere Aragonès, ahir ■ ACN
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S’aprova la llei per ordenar
el litoral i protegir espais
fent compra pública de sòl
a S’aplicarà a la franja dels 1.000 metres i afecta 76 municipis, també crea un cànon

a les activitats destinat a la conservació i dota de competències els ajuntaments
Jordi Alemany
BARCELONA

Una imatge de principis de juny de la platja de Palamós ■ QUIM PUIG

Classificació de platges i reclamació de la llei de territori

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La llei també possibilitarà que
el futur pla de protecció i ordenació del litoral faci una
classificació de platges “més
respectuosa amb la diversitat
de la nostra costa i que superarà la dualitat entre urbanes i
naturals”, va dir el conseller
Calvet, tot distingint entre
usos i ocupacions, entre altres aspectes. Es classificaran

en urbanes, seminaturals, naturals i de protecció especial, i
també preveu la prohibició de
les expansions urbanes. Natàlia Sànchez, de la CUP, va
ser crítica amb la gestió de
Calvet i va censurar que la llei
havia “fet curt” en mesures
per a la recuperació dinàmica
dels sediments i la protecció
dels ecosistemes, mentre que

DavidCid (CatECP) va lamentar que no s’hagués acceptat
l’esmena per limitar l’ampliació de ports esportius. Jordi
Terrades (PSC) va aprofitar
per demanar que es desenvolupi la llei de territori en la
pròxima legislatura i Calvet li
va respondre que treballa en
l’horitzó del 21 de desembre
del 2021.

Les frases

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Serà una eina de
gestió imprescindible
i posem les bases
d’una nova governança
del litoral”

“No podem estar
satisfets perquè no
hem aconseguit tot
allò que buscàvem en
consensos polítics”

“Queden molts
deures per fer
i continuem tenint
conflictes territorials
en molts municipis”

Damià Calvet

Marc Sanglas

David Cid

CONSELLER DE TERRITORI I
SOSTENIBILITAT

DIPUTAT D’ERC

DIPUTAT DE CATECP

es destinaran a la millora,
la conservació, la recuperació i la restauració dels
espais, un gravamen que
van criticar Cs i el PP que
es mesurés sobre els beneficis i no sobre l’impacte de
l’activitat en el medi natural. El popular Santi Rodríguez va criticar el
“biaix” proteccionista de
la llei i que no mantingués
l’equilibri amb la genera-

ció de riquesa que “ens ofereix el medi natural”.
Marc Sanglas (ERC) i Geis
li van retreure el model de
“construcció a tort i a
dret” que havien impulsat
els governs de Mariano
Rajoy i José María Aznar.
Un altre dels aspectes
que s’han modificat respecte al text inicial per
l’aportació de les esmenes
dels grups és que la distàn-

cia d’influència maritimoterrestre de la legislació
passa d’una franja de 500
als 1.000 metres, que podrà ser ampliada, però que
mai seria inferior. La llei
preveu la creació d’una comissió d’ordenació litoral
que en portaria la gestió,
consells rectors de l’ús de
les platges, un cos d’inspecció o la unificació normativa. ■

825316-1228888L

L’ordenació del litoral català, però també la seva
preservació, conservació i
restauració, tindran en
breu, un cop s’hagi publicat al Diari Oficial de la
Generalitat (DOGC), un
nou instrument legislatiu
que ho reguli. El ple del
Parlament, amb 108 vots
a favor, cap en contra i les
16 abstencions dels diputats de Catalunya en Comú Podem (CatECP), la
CUP i el PP, va donar llum
verd a la nova llei que insta
el govern a crear el pla de
protecció i ordenació en
un termini d’un any. La
iniciativa preveu, a diferència del text inicial que
va passar pel ple el febrer
abans d’entrar al debat en
comissions, la creació del
Conservatori del Litoral
de Catalunya, un ens que
demanava SOS Costa Brava i que van defensar els
cupaires i els comuns en
les esmenes. Aquest organisme, amb representació
política també municipal i
que estarà integrat per experts i entitats mediambientals, tindrà com a objectiu salvaguardar part
dels litorals amenaçats
per la possibilitat d’urbanitzar-se mitjançant l’adquisició pública de sòl.
Les aportacions econòmiques per fer-ho possible
provindran del pressupost
de la Generalitat i d’altres
aportacions d’administracions, entitats o privats,
com va destacar el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i
també la diputada de
JxCat, Gemma Geis, que
va assegurar que s’havia
descartat la vinculació
amb la taxa turística, com
demanava la CUP, tot recordant que en l’últim ple
van aprovar-ne la moratòria per la pandèmia. Això
sí, la llei sí que preveu la
creació d’un cànon d’explotació d’activitats d’un
3% sobre els beneficis que

