|

EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 16 D’ABRIL DEL 2021

Nacional

COVID-19

4

Transmissió

Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 1,31
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 2.112
L’indicador hauria
d’estar en 1.000
contagis/dia

Dada anterior: 511
Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus

1,35

2.113

514

Els síndics de
l’1-O, absolts

SENTÈNCIA La titular del jutjat penal 11 sosté que “no queda prou acreditat” que els
cinc acadèmics actuessin després de l’advertiment del TC RECURS La fiscalia, que
demanava per a ells penes de presó, podria presentar recurs a l’Audiència de Barcelona
Mayte Piulachs
BARCELONA

“Hem guanyat! Victòria
democràtica, acadèmica i
popular. Moltíssimes gràcies per tot el suport. La
lluita continua fins a assolit la llibertat.” És la piulada que ahir al migdia va fer
el grup de suport dels cinc
membres de la Sindicatura electoral de l’1-O en conèixer la sentència, en la
qual la magistrada substituta del jutjat penal 11 de
Barcelona absol els professors Jordi Matas, Tània
Verge, Josep Pagès, Marta
Alsina i Marc Marsal dels
delictes d’usurpació de
funcions i desobediència.
La sentència no és ferma i
la fiscalia –que demanava
per a ells fins a dos anys i
nou mesos de presó, i alternativament un any d’inhabilitació– ha de decidir en
els propers dies si presenta
un recurs contra l’absolució a l’Audiència de Barcelona. La nova jurisprudència fixa que els fets provats
d’una primera resolució
no es poden modificar en
una segona instància. És a
dir, que es fa més difícil
tombar una absolució, i la
resolució vers els síndics
és ben diàfana.
“No queda suficientment acreditat que els
acusats, mantenint indestructible la seva voluntat
d’ignorar els acords i els requeriments efectuats pel
Tribunal Constitucional
(TC), van continuar aprovant resolucions o adoptant acords constituïts
com a sindicatura electo-

Les frases

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

“Es posa a lloc el
‘matonisme’ de la
fiscalia i conclou una
pena de 3,5 anys de
tortura processal”

“Bona notícia per a
la democràcia, la
llibertat i l’acadèmia.
Mala notícia per a
l’extrema dreta”

Tània Verge

Jordi Matas

“L’absolució dels
síndics referma el que
dèiem de bon inici: era
una querella
intimidatòria amb fets
no fonamentats”

“El penal 11 ens ha
absolt de les
acusacions per
participar com a
síndics de l’1-O. Tres
anys patint, i justícia”

Ramon Setó

Marta Alsina

ral”, afirma en la sentència
la magistrada Silvia Pedrola, i descarta condemnar els cinc acadèmics, ja
que considera que la fiscalia no ha aportat prova de
càrrec suficient per desvirtuar la seva presumpció
d’innocència, i davant del
dubte –indica– els absol
(amb el conegut principi in
dubio pro reo).
En la resolució, la magistrada dona plena credibilitat al relat dels cinc integrants de la Sindicatura
d e l’1-O, els quals en el judici van assegurar que només es van reunir “en unes
golfes” del Parlament un
únic dia: el 7 de setembre
del 2017, després que en el
maratonià ple del 6 al 7 de
setembre es va aprovar la
llei del referèndum, en el
qual en el seu article 18 recollia la Sindicatura Electoral, com l’organisme per
vetllar per la votació. El lle-

trat i el secretari del Parlament van declarar (a més
de la prova documental)
que a les 23.01 hores del
dia 7 va arribar a la cambra
per fax una resolució del
TC que els ordenava no
desenvolupar res de la llei
del referèndum.
Els síndics de l’1-O van
assegurar que el 7 de setembre a la tarda van plegar de la reunió de treball, i
van marxar de cap de setmana del pont de la Diada.
No es van tornar a veure
més, ni van aprovar cap resolució, com ara el nomenament dels síndics comarcals, els quals van exposar en el judici que se’ls
va trucar des del Parlament, on van anar a una
única reunió el 12 de setembre, en la qual no hi
eren els acusats i en què els
van dir que no podrien fer
res perquè el TC havia suspès el referèndum, que es

SECRETÀRIA SINDICATURA 1-O

ADVOCAT DELS SÍNDICS DE L’1-O

PRESIDENT SINDICATURA 1-O

VICEPRESIDENTA SINDICATURA 1-O

va acabar fent amb voluntaris. La magistrada en dona plena credibilitat, ja
que de la documentació en
nom de la sindicatura
aportada per la fiscalia no
està signada per ells, ni
s’ha aclarit qui ho va fer,
com ara un manual de votació, penjat al web de la
Generalitat entre el 12 i el
14 de setembre.
En el cas del delicte
d’usurpació de funcions,
pel qual la fiscal demanava
per a ells dos anys de presó,
la jutgessa exposa que
“òbviament” els acusats
no són funcionaris perquè
la llei del referèndum va
ser suspesa i tampoc hi ha
una prova que “de forma
persistent” fessin actuacions arrogant-se aquest
càrrec de ser els àrbitres
de les eleccions del referèndum d’autodeterminació de Catalunya. Com que
no són funcionaris, tampoc se’ls pot acusar del delicte de desobediència realitzat per una autoritat, i
amb el qual la fiscal demanava per a ells una condemna alternativa a la presó d’un any d’inhabilitació
a càrrec públic.
Querella “preventiva”
Pel que fa al delicte de desobediència greu comuna,
amb la petició fiscal de 9
mesos de presó, la magistrada indica que tampoc
l’ha comès Matas, Verge,
Pagès, Alsina ni Marsal, ja
que la suspensió de la llei
va ser la nit del 7 de setembre, i publicat al BOE el dia
8, però ells no van rebre la
notificació de no actuar ni

desenvolupar els preparatius del referèndum personalment fins als dies 15,
19, 21 i 22 de setembre,
respectivament. “No que—————————————————————————————————

La magistrada
indica a la fiscalia
que no ha aportat
proves “suficients”
—————————————————————————————————

da acreditat que els acusats actuessin, es reunissin, tramitessin, realitzessin acords per a l’execució
de les previsions contingudes en la llei del referèndum amb posterioritat a

tenir coneixement de
l’existència d’una advertència expressa d’impedir
qualsevol iniciativa”, hi insisteix.
En el judici, la fiscal va
retreure als acusats que no
havien dit fins al dia de la
vista que només havien
treballat el 7 de setembre,
fet que l’advocat dels síndics, el penalista Ramon
Setó, va replicar-li que era
l’acusació qui havia de demostrar els fets suposadament delictius, i així li ho
recorda, educadament, la
magistrada en la resolució.
“És a càrrec de les parts
acusadores, en aquest cas
l’acusació pública, a qui
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Per caure rebatut i
no aixecar-se
Xavi Aguilar

Probablement han vist les imatges de la directora de
l’Agència Danesa de Medicaments, Tanja Erichsen, en
desmaiar-se en la roda de premsa en què anunciava
l’eliminació d’AstraZeneca del pla de vacunació del seu
país. Veient els canvis de rumb, la tebiesa i la debilitat
que ha demostrat la Unió Europea en l’adquisició i regulació de les vacunes, el que sobta és que no hagués

anat per terra abans qualsevol dels responsables de
gestionar tot aquest guirigall arreu del continent, Argimon inclòs. I el pitjor és que ens estem adonant que
potser amb la vacuna no s’acabarà tot plegat, que no
paren de sorgir inconvenients i que encara en tenim
per estona. Ja ho apunten alguns experts, així que val
més agafar aire. Amb mascareta, això sí.

Els síndics de l’1-O, en
el passadís fet per
membres de l’advocacia
catalana, abans d’entrar
al judici, el 3 de març
passat ■ JUANMA RAMOS

correspon fer prova plena
dels fets en què es fonamenten la seva petició de
condemna (...). I en aquest
cas les proves practicades
incriminatòries no han estat suficient per completar
un judici de certesa sobre
la culpabilitat dels acusats”, clou la magistrada.
Tot i la satisfacció de
l’absolució, Ramon Setó
lamentava ahir que els síndics hagin “patit” tres anys
i mig aquest procés penal.
“Des d’un principi vam dir
que era una querella preventiva, per intimidar i per
intentar aturar la celebració del referèndum. Els
fets no eren suficients ni

acreditats, i no s’hauria
d’haver admès a tràmit la
querella de bon inici”, declarava Setó.
El defensor dels síndics
de l’1-O va insistir que, a
més de l’amenaça, els acadèmics han patit dos processos penals alhora, fet
proscrit. “La Convenció de
Venècia i el Tribunal Europeu de Drets Humans deixen ben clar que les multes
coercitives són considerades un procés penal”, precisava el penalista, que va
afegir que el TC va estrenar amb els síndics la imposició de multes, en el seu
cas 12.000 euros diaris,
que al final “va retirar, pe-

rò no les va suspendre
pas”, i per tant –sosté–
aquest procés al TC és doble, amb l’acusació viva en
un jutjat penal.
En la sentència, la magistrada no fa referència a
la prova que la defensa va
aportar recentment, en la
qual el president del TC
afirmava, en una entrevista del 2018, que els síndics
no van desobeir per les
multes. En la jurisdicció civil, s’indica que es pot incorporar a una causa “un
fet nou o una nova notícia”, i en aquest cas era la
troballa en una revista de
notaris, que al final no ha
estat necessària. ■

“L’absolució posa a lloc el ‘matonisme’ de la fiscalia”

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

“Amb l’absolució de la Sindicatura Electoral de l’1-O, es
posa a lloc el matonisme de la
fiscalia i conclou una pena de
3,5 anys de tortura processal.
Seguirem lluitant pels milers
de persones represaliades i
per l’exercici del dret a l’autodeterminació”, piulava ahir
Tània Verge, catedràtica de
ciència política a la UPF i secretària de la Sindicatura
Electoral de l’1-O.
Els seus companys ho celebraven de forma similar a
les xarxes socials. “Ha guanyat la justícia, la democràcia

i la llibertat acadèmica. Seguirem lluitant pels milers de
persones represaliades. Moltes gràcies pel suport de tanta gent!”, piulava Josep Pagès, actual diputat de Junts
al Congrés, en substitució de
Jaume Alonso-Cuevillas, i vocal de la Sindicatura de l’1-O.
“Ja tenim sentència i hem
guanyat! Bona notícia per a la
democràcia, la llibertat i
l’acadèmia. Mala notícia per a
l’extrema dreta, que ens ha
perseguit i calumniat. Seguirem lluitant pels milers de
persones represaliades!”, de-

clarava a Twitter Jordi Matas,
catedràtic de ciència política
a la UB i president de la Sindicatura Electoral de l’1-O. La
vicepresidenta dels síndics,
Marta Alsina, també celebrava la seva absolució: “Tres
anys patint, i justícia.” Alsina
va ser l’ única que va utilitzar
el torn de l’última paraula en
el judici, i només per demanar a la magistrada que la
sentència fos en català per
respectar els seus drets lingüístics. La jutgessa els ha
comunicat que avui la tindran
en la llengua pròpia.
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El PSC no facilitarà un vet al
senador de Vox al Parlament
a Es desmarca de l’estratègia d’ERC, JxCat, la CUP i ECP per aïllar-los si això implica “incomplir la llei i
l’Estatut”a No firma les propostes per desplegar l’acord antifeixista i crear una comissió sobre el racisme
Jordi Alemany
BARCELONA

La voluntat d’aïllar el discurs racista i d’odi de Vox al
Parlament que el PSC, els
partits independentistes i
els comuns van traslladar
en un acord l’11 de març
passat–registrat el dia 27–
sota el nom de Per un Parlament compromès amb la
democràcia, els drets i la
diversitat, s’esquerda d’entrada a l’hora de començar
a posar-se en pràctica. El
motiu; la voluntat de totes
les formacions, a excepció
dels socialistes, de buscar la
fórmula per deixar la formació d’extrema dreta sense el representant autonòmic que li correspondria al
Senat.
La discrepància és extensible a tots aquells òrgans del Parlament –comissions, coordinació intergrups, relatoria dels
grups de treball o presentació de ponències– als quals
es vol fer extensiu el vet a la
formació d’extrema dreta i
que, de fet, recull el decàleg
de l’acord subscrit al març.
El portaveu adjunt al Parlament del PSC, Raúl Moreno, va deixar clar ahir que
“compartim l’objectiu, però no l’estratègia” i ja va
avançar que el seu grup
desenvoluparà la seva “estratègia pròpia”.
Ho anunciava en una
compareixença
davant

La frase

—————————————————————————————————

“Negar la
representació
institucional a un
partit que hi té dret
no és democràtic”
Raúl Moreno

PORTAVEU ADJUNT DEL PSC AL
PARLAMENT

Driouech (ERC), Madaula (JxCat), Changue (CUP), González (ECP) i Morales (ERC), ahir al Parlament ■ SÍLVIA JARDÍ / ACN

dels mitjans obligada just
després que ho fessin conjuntament Najat Driouech
(Esquerra Republicana),
Aurora Madaula (JxCat),
Basha Changue (CUP) i
Jess González (ECP) per
explicar que havien presentat la “directriu política” de l’acord a la mesa del
Parlament i dues propostes
de resolució que registraran la setmana que ve per
visibilitzar el compromís
de la institució amb la democràcia, els drets i la diversitat i per combatre les

Grup de treball per acabar d’ajustar estratègies

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

Un dels objectius de l’acord
en forma de decàleg que van
signar les diferents formacions és consensuar les actuacions a desenvolupar per
combatre els discursos de
l’extrema dreta. La voluntat
és construir un espai estable
entre entitats i col·lectius de
la societat civil i amb l’ajut
dels mitjans de comunicació
perquè “des de la diversitat
que també representem els

partits ajustem les estratègies”, va explicar la diputada
dels comuns Jess González
(ECP), preguntada per si
sempre que parlés Vox al Parlament, com ha passat en els
dos debats d’investidura,
abandonarien la sala o mostrarien cartells de rebuig. Va
reconèixer que en aquest
sentit “no hi ha una estratègia única”, però que cal anar
definint els detalls de “què

Campo defensa que els indults
segueixen el seu tràmit “normal”
Redacció
BARCELONA

El ministre de Justícia,
Juan Carlos Campo, va
afirmar ahir que les peticions d’indults dels presos
polítics segueixen el seu
tràmit “normal” i que la
mitjana que es triga a resoldre’ls és d’entre 10 i 14
mesos. Quan va anunciar

ideologies que promouen
l’odi, el racisme i la discriminació. A més, també demanen la creació d’una comissió d’estudi sobre el racisme institucional i estructural. Cap de les dues
propostes, però, està firmada pel PSC. Moreno no va
tancar la porta a acabar donant-hi suport.
ERC, Junts, la CUP i
ECP van explicar que també es van posar en contacte
amb els serveis jurídics de
la cambra per saber quines
són les possibilitats de fer
efectiu aquest vet al senador de Vox sense que s’arribi ni a votar en sessió plenària, com va passar el 16 de
maig del 2019, i que va deixar sense càrrec Miquel
Iceta. I és aquí on Moreno
va deixar clar que no hi donaran suport perquè, va

l’inici dels tràmits, el mes
de setembre, va assegurar
que el termini era de nou
mesos i que la resolució seria el juny d’aquest any.
Campo va recordar ahir en
una entrevista a Catalunya Ràdio que cada indult
es tramita separadament i
que, per tant, “uns acabaran abans i uns altres, després” i “cadascun pot tenir

una deriva i una sort” diferent. A més, no va voler
avançar la seva posició sobre els indults, perquè “no
ha llegit els informes”, però sí que va defensar que el
govern no està preocupat
pel “cost polític de la resolució”. Campo, a més, va
negar que els independentistes empresonats per
l’1-O siguin “presos polí-

tics” perquè Espanya és
“una democràcia plena” i
hi ha “un estat de dret”
Després de rebre el de la
fiscalia i el de l’advocacia
de l’Estat, el govern espanyol està oficialment a l’espera de l’informe final del
Tribunal Suprem per portar la qüestió al Consell de
Ministres, malgrat que
l’opinió dels jutges no és

cal fer, si combatre-ho activament o desmentir-ho” en cada situació.
Des del PSC també discrepen de la fórmula d’aixecarse i marxar, tot i que una part
ho van fer en el primer ple
d’investidura, perquè són
“sobreactuacions més pensades des d’un interès partidista” que una acció decidida
contra l’extrema dreta, va assegurar Moreno.

vinculant. Campo va negar que el Suprem estigui
endarrerint
expressament el seu informe.
El ministre es va voler
posicionar sobre si és partidari de l’indult. “Soc partidari que quan arribi l’informe l’estudiem amb el
major criteri possible i elevem una proposta al Consell de Ministres, però no
ho puc avançar perquè no
he llegit res i seria una
manca de respecte als que
estan elaborant l’informe.” “El govern adoptarà
una decisió amb responsabilitat, sigui la que sigui”,
va sentenciar. ■

dir: “No incomplirem la llei
ni l’Estatut” perquè Vox té
dret a la representació institucional pel seu resultat
electoral. Així ho recull
també el reglament de la
cambra al qual es va referir
el socialista, tot i que en un
punt de les propostes de resolució es demana que es
reformi per “blindar-se enfront d’apologies de la discriminació”. El socialista va
reclamar que “no es doni
protagonisme ” a l’extrema
dreta, que “és justament el
que volen”, i aposta per
combatre els discursos
d’odi i discriminació amb
“arguments”. ■

El ministre de Justícia,
Juan Carlos Campo ■ EFE
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L’independentisme
afila l’argumentari
de cara a l’1 de maig
a L’ANC i la Intersindical pregonen l’impacte socioeconòmic
d’una república a Faran actes delimitats pel dia del treballador
F. Espiga
BARCELONA

A les portes del Primer de
Maig, l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i la Intersindical-CSC van presentar ahir una campanya,
batejada amb el nom d’Alcem-nos, que té com a propòsit difondre, i falcar, els
arguments de caràcter
econòmic i social a favor de
la independència. Unes tesis que, en resum, se sintetitzen en el missatge que
assolir un estat propi és la
millor recepta per disposar
dels instruments necessaris per fer front a un con-

169600-1243109Q

text recessiu tan extraordinàriament sever com el
que s’ha generat arran de
la pandèmia. “És molt important, com ja vam fer en
l’anterior crisi, que l’independentisme tingui un discurs propi en l’àmbit econòmic i social en aquest
context de crisi”, va sintetitzar la presidenta de l’Assemblea, Elisenda Paluzie.
Per redundar en la idea, el
secretari general de la Intersindical-CSC, Sergi Perelló, hi va afegir que en la
situació actual “cal una
resposta catalana a la crisi
per fer front a l’emergència
que viu el país”, i que ha de

Primers noms
de suport
a la iniciativa
—————————————————————————————————

El manifest que condensa
l’objectiu de la campanya ja
ha començat a rebre les primeres adhesions en forma de
signatures. Entre aquestes, hi
ha les de Lluís Llach, l’exvicepresident del govern JosepLluís Carod-Rovira, les exdiputades Mireia Boya i Gabriela Serra, els exdiputats Albano Dante-Fachin i Antonio
Baños, Blanca Serra i Carles
Castellanos, entre d’altres.

La presentació, ahir, de la campanya. D’esquerra a dreta Anna Pagès, de la Intersindical-CSC;
la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, i Sergi Perelló, secretari general del sindicat ■ ANC

partir de propostes com
ara aturar els desnonaments, establir una renda
bàsica universal, reduir la
jornada laboral i regular la
situació de les persones
migrades que han arribat a
Catalunya. Precisament
aquestes demandes es
condensen en un manifest
que porta per títol Alcemnos, per la república dels

drets socials, i que ha estat
una de les primeres concrecions de la campanya,
juntament amb l’activació
d’una plana web –alcemnos.cat.
L’1 de maig és una data
cabdal en aquesta estratègia de les dues organitzacions per difondre aquest
relat. Partint de la certesa
que les restriccions sani-

tàries continuaran vigents i que, per tant, no serà possible fer grans manifestacions, es programarà
una agenda d’actes pròpia
que consistirà a fer petites
concentracions, al matí i
amb inscripció prèvia, disseminades arreu del territori. Un format que recordarà, i molt, el de l’última
Diada. ■

|
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ANUNCI
La Junta de Govern Local en data 12 d’abril de 2021 va acordar l’aprovació inicial
del projecte de reparcel·lació el PAU-25,
Casa Vidal i Folquet, que comprèn els terrenys de sòl urbà no consolidat delimitats
pel carrer Raval del la Font, el carrer de la
Font i el carrer Sant Sebastià (Exp.
1/2020/URB_PRE), i sotmetre’l al tràmit
d’informació pública pel termini d’un mes,
als efectes de formulació de les al·legacions i reclamacions que es considerin
convenients.
El seu contingut pot ser objecte de consulta pública a les dependències d’Urbanisme i serveis tècnics de l’Ajuntament (pl.
Jaume I, 8) amb cita prèvia al telèfon
938923690, a banda de trobar-se accessible per mitjans telemàtics a través del
web de l’ajuntament de Vilafranca:
https://seu.vilafranca.cat/informacio/taulerdanuncis

AJUNTAMENT
VILAFRANCA
DEL PENEDÈS

140732-1243025L

Vilafranca del Penedès, 12 d’abril de 2021
L’alcalde, Pere Regull i Riba

Secció de Planificació i Gestió Estratègica de
Ciutat

ANUNCI
Anunci d’informació pública de la proposta de
reparcel·lació urbanística del PAU CS-19, entre
els carrers de Cala Crancs i Cala Morisca. (Expedient núm. 6091/2019).
La Junta de Govern Local reunida en sessió ordinària celebrada el 25 de març de 2021 va
acordar sotmetre a informació pública la proposta de reparcel·lació voluntària del PAU CS19, entre els carrers Cala Crancs i Cala Morisca, aportada per Invermed Development, sl.
L’esmentada proposta i l’acord d’aprovació es
troben exposats al públic al tauler d’anuncis de
la Corporació i al web municipal www.salou.cat,
durant el termini d’un mes a comptar a partir de
l’endemà de la publicació del present anunci al
Butlletí Oficial de la Província, per tal que es
puguin formular les al·legacions que es tinguin
per convenients.
Salou, 9 d’abril de 2021
Pere Granados Carrillo.
L’alcalde

Ajuntament de
Botarell
ANUNCI

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària
celebrada en data 31 de març de 2021, ha
aprovat inicialment les Bases reguladores
del procediment per a la concessió de subvencions per al manteniment i la represa de
les activitats comercials del municipi de Botarell com a conseqüència de la situació generada per la Covid-19.
Aquests acords, juntament amb la resta de
documentació dels expedients, es sotmeten
a informació pública, mitjançant la publicació
dels corresponents anuncis en el tauler
electrònic de la Corporació, el Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona, el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i un mitjà de
comunicació escrita diària, per un termini de
30 dies hàbils, per a la formulació de reclamacions i al·legacions.
Si transcorregut aquest termini d’informació
pública no es presenten ni reclamacions ni
al·legacions, els respectius acords d’aprovació inicial esdevindran definitius i es publicaran els textos íntegres d’aquestes bases.
L’alcalde,
Lluís Escoda Freixas
Botarell, 12 d’abril de 2021

109004-1230722L

831811-243036Q

El Ple Comarcal, en sessió extraordinària
del dia 24 de març de 2021, va adoptar, entre altres, l’acord que en la seva part dispositiva és literalment el següent:
“1r.- Aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic Supramunicipal per a la nova infraestructura de línia elèctrica subterrània de
mitjana tensió per alimentar el subministrament de la nova subestació elèctrica d’ADIF
“El Gurri”, redactat per l’arquitecta Gemma
Grau i Huelves i l’enginyer tècnic industrial
Robert Aliana Nicolau.
2n.- Disposar-ne l’exposició al públic pel termini d’un mes mitjançant la publicació d’un
anunci al Butlletí Oficial de la Província de
de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari El Punt Avui i al
tauler d’anuncis electrònic del Consell Comarcal. L’acord i l’expedient estaran a disposició dels possibles interessats al Portal de
la Transparència, apartat Normativa en tràmit i informació pública (https://ccosona.cat/
index.php/juridica), i a les oficines comarcals, de dilluns a divendres, en horari d’atenció al públic, amb cita prèvia. El termini d’informació pública començarà a comptar a
partir de l’endemà de la darrera publicació
de l’anunci al BOPB, al DOGC o al diari El
Punt Avui.
3r.- Simultàniament al tràmit d’exposició pública, donar audiència, durant el mateix termini, als Ajuntaments de Malla, Taradell i Vic
i al Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya.
4t.- Disposar que un cop finalitzi el període
d’informació pública es doni compte al Ple
Comarcal per tal de resoldre sobre les al·legacions que es presentin i de procedir a
aprovar-lo provisionalment, si escau.
5è.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari el president o el gerent del
Consell a l’efecte que pugui executar aquest
acord.”
El que es fa públic per a general coneixement i a l’efecte de presentació d’al·legacions en el termini establert en el punt segon
de l’acord.
L’expedient corresponent es pot consultar,
presencialment, a les oficines del Consell
Comarcal d’Osona, en horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores. En l’actual situació
d’emergència sanitària caldrà sol·licitar cita
prèvia al telèfon 938832212 o a l’adreça de
correu rserrarolss@ccosona.cat. També es
pot consultar al Portal de la transparència
(https://ccosona.cat/index.php/juridica),
apartat “Normativa en tràmit i informació jurídica”.
Vic (Osona), 1 d’abril de 2021
El gerent
Jaume Colomer Costa

849806-1243075L
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Puig diu que “no és cap
novetat” que el PSC vagi al
TC al costat de Vox, Cs i el PP
a L’exconseller manté que el recurs de tots contra el seu vot delegat confirma
el bloc del 155 a El PSC addueix que el reglament del Parlament no ho permet
Redacció
BARCELONA

L’exconseller Lluís Puig,
exiliat a Bèlgica, no està
sorprès pel fet que el PSC
s’hagi afegit a Vox, Cs i el
PP a l’hora de recórrer al
Tribunal Constitucional
contra la delegació del seu
vot aprovada per la mesa
del Parlament. “El PSC no
para de votar junt amb Cs,
el PP i Vox. Ells mateixos.
És saber si estàs en un costat o en l’altre. No em sorprèn gens aquesta actitud.
En totes les convocatòries
electorals que ens hem
presentat des de l’exili
sempre he dit que la línia
vermella era el 155. I ho
continuen
demostrant
ells mateixos. El PSC se
sent més còmode amb Vox
que amb altres partits”,
explica l’exconseller de
Cultura des de Bèlgica.
Puig es referma en
aquesta idea de bloc del
155 amb el PSC, Cs, Vox i
el PP, que recorda que ja
va denunciar en les eleccions al Parlament del
2017; en les municipals
del 2019, en què va ser
candidat per Terrassa, i en
aquestes eleccions del
14-F. “És una constatació
més d’allò a què ens enfrontem. Tristament, no
és cap novetat”, conclou.

Puig, en una roda de premsa després de comparèixer davant la justícia belga el 2020 ■ EFE

Les frases

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

“El PSC no para de
votar junt amb Cs, el PP
i Vox. He dit que la línia
vermella era el 155. No
és cap novetat”

“[La delegació de vot
de l’exconseller Lluís
Puig] menyscaba els
drets de la resta de
diputats i diputades”

Lluís Puig

Recurs del PSC al TC

Els socialistes han presentat recurs al TC en considerar que el reglament del
Parlament de Catalunya
no admet cap altre supòsit
per delegar el vot que els
que preveu l’article 95: la
baixa per paternitat o maternitat i els supòsits
d’hospitalització, malaltia
greu o incapacitat prolon-

gada degudament acreditada. El recurs del PSC indica que aquestes causes
que justifiquen el vot delegat “han de ser interpretades de manera restrictiva i
no admeten ampliar els
supòsits expressament
previstos efectuant una
interpretació analògica a
d’altres supòsits”. ■

EXCONSELLER DE CULTURA A L’EXILI

Meridiana Resisteix ja
acumula 2 anys de presó
Jordi Panyella

179335-1240044L

BARCELONA

Els manifestants que es
concentren cada dia a la
Meridiana en contra de la
sentència del Tribunal Suprem contra els líders polítics i socials del moviment
independentista ja acumulen dos anys de presó en
condemnes.

El jutjat penal 16 de Barcelona va fer pública ahir
una sentència en què condemna a 1 any i 6 mesos de
presó Marcel Guillén per
un delicte d’atemptat a
l’autoritat i 360 euros per
un de lesions. Guillén va ser
el primer detingut a la Meridiana, la primera setmana de la protesta, i ha estat
condemnat per lesionar un

mosso d’Esquadra, que va
haver d’estar deu dies de
baixa amb una fèrula en un
dit. Per aquesta lesió haurà
de pagar 1.350 euros a
l’agent.
La condemna a Guillén,
contra la qual es presentarà recurs a l’Audiència de
Barcelona, se suma a una
altra de sis mesos de presó
que ja va recaure en un al-

Els Jordis, tres
anys i mig
a la presó
—————————————————————————————————

Avui es compleixen tres anys i
mig que els activistes independentistes Jordi Cuixart,
president d’Òmnium, i Jordi
Sànchez, aleshores president
de l’ANC i avui secretari general de Junts, van ingressar a la
presó per ordre de la jutgessa
de l’Audiencia Nacional, Carmen Lamela. El 16 d’octubre
del 2017 dictava per a ells
presó provisional sense fiança acusats de sedició per les
manifestacions pacífiques
contra els escorcolls i detencions de la Guàrdia Civil.

tre manifestant de la Meridiana i que va ser jutjat amb
una altra persona que va
ser absolta. En el transcurs
de la protesta s’han fet quatre detencions i s’han imposat 30 sancions en aplicació de la llei mordassa.
Aquest dimarts, el collectiu de Meridiana Resisteix va celebrar el tall 400
d’aquesta avinguda. A la
concentració s’hi va installar una parada de llibres de
segona mà amb la qual es
volen recollir fons per a la
caixa de resistència que
serveix per fer front a condemnes com la imposada
ahir. ■
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DIVENDRES, 16 D’ABRIL DEL 2021

JxCat redobla els contactes
per a un acord a tres bandes
que encara es veu remot
a Tot i que la negociació formal continua estancada, els partits fan gestos per
mirar de desencallar-la a ERC informarà les bases de l’evolució del procés
F.E.
BARCELONA

La consecució d’un acord
entre els partits independentistes que desemboqui
en un pacte de govern s’ha
convertit en una mena de
partida de pòquer a tres,
en què cada adversari mesura els seus moviments al
mil·límetre mentre uns i
altres no deixen de mirarse de reüll. Des d’un punt
de vista formal, o escènic,
les negociacions entre
ERC, JxCat i la CUP estan
en punt mort. Ara bé, a la
pràctica no hi ha deixat
d’haver intercanvi de propostes per mirar d’avançar en aquells aspectes
que, a priori, són venuts
com a més espinosos, com
ara l’estratègia que seguirà el nou executiu en la seva relació amb l’Estat, o
quins mecanismes s’arbitraran per evitar disfuncions i intentar assolir un
grau de cohesió interna en
el govern que eviti tibantors com les viscudes durant la legislatura passada. La feina a fer encara és
ingent, i no es preveu que
una eventual entesa sigui
ni de bon tros immediata.
La cosa va per llarg.
En aquest escenari encara obert, JxCat ahir va
voler enviar el missatge
que la seva prioritat és un
pacte, i no únicament desbloquejar la investidura de
Pere Aragonès, i que intensificaran esforços. “Cal
convergir en un acord entre tres formacions polítiques”, assenyalaven ahir
fonts de la formació liderada per Carles Puigdemont, que hi afegien que
per assolir aquest propòsit
aquesta darrera setmana
han intercanviat “més
propostes amb ERC per a
una entesa global de legislatura”. “Els contactes i els
treballs interns no han
cessat”, asseguren. Així
mateix, des de Junts es recalcava que els pròxims
dies continuaran “els treballs i les reunions” per

L’impulsor de la campanya ‘El abuso no prescribe’, Miguel
Ángel Hurtado, el 2016 davant del Congrés ■ ACN

Els abusos sexuals
als menors
prescriuran quan la
víctima faci 35 anys
a El Congrés dels Diputats aprova la
llei contra la impunitat a Els delictes

comencen ara a prescriure als 18 anys
Redacció
BARCELONA

Pere Aragonès, amb Laura Borràs darrere, durant el segon debat d’investidura ■ EFE

La Cambra prioritza una bona entesa a la pressa

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

La presidenta de la Cambra
de Comerç de Barcelona, Mònica Roca, va treure ferro ahir
a la dilació que està presidint
el procés per formar govern
ja que, segons el seu parer, això haurà estat profitós si en
surt “un executiu cohesionat
i no dos amb conselleries repartides”. “Ens agradaria que
tot fos més ràpid –va afegir–
perquè no tenir govern no
ajuda en moments tan deli-

cats com aquests, però prefereixo que s’allargui 15 dies
més per tenir un govern fort,
coherent i cohesionat.” Per
Roca, no seria positiu que es
tornessin a repetir dinàmiques com les que van dominar la legislatura passada,
“quan semblava que hi havia
dos executius en un...” “A nosaltres ens és igual quin partit
estigui darrere de cada conselleria. Volem una Generali-

tat forta i cohesionada perquè el país ho necessita”, va
reblar. D’altra banda, la presidenta de la Cambra va instar
els partits independentistes
que insisteixin més en la insuficiència de l’actual sistema de finançament autonòmic. “Com és que no es parla
més i no està sobre la taula
cada dia, sobretot en l’actual
situació pandèmica?”, es va
preguntar.

tancar les converses “al
més aviat possible”, tot i
saber que, a banda de definir l’orientació política
que ha de tenir la legislatura, també s’ha d’acabar de
concretar l’estructura que
tindrà el govern, amb les
respectives responsabilitats que tocaran a cada
partit. De fet, ERC va remarcar, també ahir, que
encara és prematur, i
molt, per poder parlar

d’un acord, però va celebrar que des de Junts ara
s’imprimeixi més ritme a
les converses. Tot i això,
també va lamentar la demora que ha presidit, fins
ara, aquest estira-i-arronsa.
En espera, doncs, que
les converses pugin una
marxa més i arribin al
punt culminant, ERC ha
convocat, des d’ahir i fins
al 21 d’abril, unes 9.700

persones a participar en
les assemblees territorials del partit per explicar a la militància l’estat
actual de les negociacions
amb JxCat i la CUP. Els republicans també volen detallar tot el que s’ha fet des
de les eleccions del 14-F i
el contingut de l’acord
subscrit amb els anticapitalistes. Les assemblees
seran de forma telemàtica. ■

Els delictes greus contra
els menors d’edat, com ara
les agressions sexuals, començaran a prescriure
quan la víctima tingui 35
anys i no pas als 18, com
passa en l’actualitat. Així
ho recull la llei de protecció integral de la infància i
l’adolescència davant la
violència, que es va aprovar ahir per una àmplia
majoria al Congrés dels Diputats i que ha de ratificar
el Senat. La votació va acabar amb 268 vots a favor,
57 en contra i 16 abstencions. Vox i el PNB hi van
votar en contra, els primers per motius ideològics i els segons, perquè
consideren que hi ha invasió de competències. És el
mateix motiu que van allegar el PDeCAT i EH Bildu, que es van abstenir per
la importància de les mesures a l’hora de protegir
els menors d’edat. L’ampliació del termini de prescripció és una de les demandes històriques dels
col·lectius d’afectats pels
abusos a menors d’edat.

La llei incorpora importants avenços, ja que elimina la custòdia compartida en cas de violència de
gènere i estableix que tothom està obligat a denunciar abusos o violència
contra infants i adolescents. La llei estableix que
es donarà formació especialitzada a docents i policies de l’Estat per detectar
i actuar en casos de violència contra menors d’edat.
Impedeix la doble victimització dels menors de
14 anys, que només hauran de declarar un cop. Serà en fase d’instrucció,
amb una declaració enregistrada, i les autoritats
hauran d’assegurar que
no hi ha cap contacte entre la víctima i el suposat
agressor a les dependències policials o judicials.
La llei tipifica nous delictes que es cometen a
través d’internet, com ara
la promoció del suïcidi,
l’autolesió i els trastorns
alimentaris entre infants i
adolescents, a més dels delictes sexuals. Alguns
grups han lamentat que
no protegeixi els menors
en els desnonaments. ■

