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POLÍTICA LA FORMACIÓ DEL NOU GOVERN

Junts allunya ara la
CANVI Els de Puigdemont comuniquen a ERC que no cediran
cap vot a Aragonès si no és per formar un govern de coalició
XOC Els republicans insisteixen a arrencar ara un executiu sols
per evitar eleccions i fan via en paral·lel per al sí dels comuns
Ò. Palau / E. Ansola
BARCELONA

La investidura de Pere
Aragonès es va allunyar
una mica més ahir –o, el
que és el mateix, es va fer
una mica més corpori el
fantasma d’una repetició
electoral– després que
Junts traslladés a ERC, en
una reunió telemàtica a la
tarda, que no cedirà cap
vot a fi que pugui ser president de la Generalitat, a
menys que es reprenguin
les converses en el punt on
eren dissabte quan ERC va
decidir abandonar-les i arribin a un acord per formar
un govern de coalició. “La
millor manera d’evitar les
eleccions és recuperar les
negociacions per fer un
acord de legislatura”, concloïa JxCat en una breu nota enviada just després.
La nova posició va ser
rebuda amb sorpresa i gairebé indignació pels negociadors republicans, ja que
Junts es fa enrere així de la
promesa que havia fet setmanes enrere en públic i
en privat, i que havia reiterat el seu secretari general
Jordi Sànchez els últims
dies, en el sentit que cediria quatre vots a Aragonès
si aquest aconseguia el suport de la CUP i els comuns
per a la investidura. Sànchez havia matisat dilluns
que havia ofert els vots si
governaven ERC i comuns
en coalició. Fos com fos, els
republicans s’havien fet seva la proposta per donar
per trencades dissabte les
negociacions per formar
govern amb Junts, i per iniciar dilluns converses amb
els comuns, que havien
continuat ahir amb una se-

gona trobada minuts
abans, a fi d’obtenir un sí a
la investidura que amb el
nou escenari seria totalment inútil. Els republicans, que asseguren que
els juntaires no els van justificar el canvi de posició,
mantenien igualment a la
sortida la idea d’insistir a
continuar parlant amb
Junts i els comuns per obtenir prou suports per investir i endegar un govern
en minoria, ja que consideren que no poden aconseguir en 15 dies el que no
han assolit en els 86 anteriors. De tota manera, avui
pot ser una jornada de reflexió perquè no hi ha noves reunions a la vista ni
amb els uns ni amb els altres. Si ni ERC ni Junts
canvien la seva posició
d’aquí al 26 de maig, es
convocarien automàticament eleccions al voltant
de l’11 de juliol.
Primer, investir
“La proposta no té marxa
enrere, volem desbloquejar ara la investidura”, havien deixat clar al matí
fonts d’ERC, ja que no veuen la possibilitat de reobrir ara la carpeta de la
negociació de govern amb
Junts. Com a mínim, no
abans de tenir president, ja
que no volen esgotar els
terminis, i reclamen treure’s de sobre la pressió de
les dates i el risc cada dia
més evident de noves eleccions. Després, segons ells,
poden prosseguir les negociacions, tant en termes de
govern com d’estratègia,
allà on les van deixar, que
creuen que no va ser precisament a tocar d’un acord,
tot al contrari del que va as-

El presidenciable d’ERC, Pere
Aragonès, amb la secretària general
adjunta i membre de l’equip negociador,
Marta Vilalta, ahir al matí al Parlament
■ BERNAT VILARÓ / ACN

segurar divendres Junts.
“Primer investim, i després continuem parlant”,
repetien els republicans,
que reconeixien que, a més
de l’escull insalvable del rol
del Consell per la República, les posicions sobre l’estructura de govern tampoc
eren tan properes –Junts
va proposar fins i tot reeditar la del 2018 i intercanviar conselleries, quan
ERC vol adaptar-les a les
noves necessitats– i ara
se’ls fa costa amunt haver
de tornar a parlar amb l’alè
d’unes eleccions al clatell,
“cansats” com estan de les
“tàctiques negociadores
dilatòries” de Junts, que
temen que es repeteixin.
Ja no se’n refien. Gat escaldat amb aigua tèbia en té
prou.
Cares llargues a Junts
Ahir al matí hi havia cares
llargues i prudència al Parlament entre alguns diputats de Junts davant dels
nous esdeveniments, que,
en principi, semblaven haver deixat el grup fora d’un
govern de coalició. Per a la
majoria dels consultats per
aquest diari el trencament
expressat dissabte per
ERC va ser una galleda
d’aigua freda que no havien imaginat, per la qual
cosa començaven a sentirse algunes veus crítiques
amb les maneres amb què
s’ha portat a terme la negociació, en el benentès que
l’objectiu que arrossegava
més consens a l’executiva
era formar i entrar al govern. El segon gran objectiu era no repetir eleccions, i a hores d’ara no està gaire clar aconseguir
cap de les dues fites. El mo-

viment de la tarda s’encamina a recuperar-los tots
dos, amb el risc de no assolir-ne cap dels dos.
Amb aquesta situació,
també se senten alguns
crits d’alarma quan en el
context actual un possible
acord entre Junts i ERC
també ha de quedar subjecte a la votació de les bases de Junts. Alguns juntaires consultats avancen
que és “imprevisible” aventurar-se o predir un resultat tenint en compte que
“som un partit en construcció”, assenyalen. Són
els mateixos que també
consideren “desencertat”

que “en un país per refer” i
“enmig d’una pandèmia”
s’hagi “tibat tant la corda”.
“Negociar durant tants
dies podreix les relacions”,
hi afegeixen altres fonts,
quan encara falten 14 dies
per mirar de trobar una suma que permeti investir
Aragonès. A les veus crítiques també se n’hi sumen
d’altres de més prudents
que volen esperar a saber
directament dels negociadors com han transcorregut les converses i quines
són les propostes i contrapropostes que s’han posat
sobre la taula, que de fet
Sànchez ja es va compro-

metre a publicar si finalment no hi ha acord.
Aquest sector assenyala
que des del primer moment ha estat Esquerra
qui no ha volgut un pacte
amb Junts, i amb aquest
objectiu no ha volgut entrar al detall de les negociacions. També neguen la
major, la tutela que, segons els republicans, vol
exercir el Consell per la República sobre les decisions
de la Generalitat i que ha
estat un dels punts clau, si
no el principal, pel qual es
va trencar la possibilitat
d’un acord el cap de setmana passat.
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La fi del procés
Francesc Espiga

En la política catalana mai es pot dir blat, perquè els girs
de guió en el darrer instant són un clàssic. Però acabi
com acabi el serial de la negociació del govern, és molt
possible que aquests siguin els darrers capítols que
s’escriuen del procés. Després d’anys de mobilitzacions
populars sense precedents i tants i tants “dies històrics” ressenyats, aquell moviment avui llangueix enmig

de baralles intestines d’uns partits que mai han deixat
d’odiar-se perquè mai han tingut més prioritat que disputar-se l’hegemonia del seu espai polític. Que el procés
agonitzi, però, no vol dir que ho faci l’independentisme.
Perquè, encara que atònita i desmobilitzada, la seva
base electoral continua sent més que forta. L’únic que
li cal és un sistema de partits nou.

a investidura
—————————————————————————————————

La diputada de la CUP Laia
Estrada va fer una crida ahir
“a la responsabilitat que el
moment mereix” i va apostar
perquè ERC i Junts “utilitzin
el 52% del vot independentista per començar un nou cicle”. “La solució no és anar a
noves eleccions”, ja que “afegirien més desil·lusió i desencís”, subratllava. “Cal deixar
de banda tots els interessos
de partit i traçar un full de ruta estratègic comú, que pugui aclarir quin ha de ser el
paper en diferents institucions”, hi va afegir. Els anticapitalistes estan “preocupats”
per l’estat de les converses
entre ERC i Junts. “Pensàvem
que ja havíem tocat fons i resulta que no, que encara es
podia anar a pitjor i fer més el
ridícul”, lamentava, i els acusava de “generar frustració”
en el moviment. Vist que ERC
ja negocia amb els comuns,
Estrada també ha donat per
fet que els d’Albiach accepten
l’acord entre ERC i la CUP. Els
comuns ja han dit que se senten còmodes amb aquest document, tot i que caldrà esperar a veure com es concreta
“l’embat” amb l’Estat.

Fent via amb ECP
Mentrestant, després d’una hora de reunió, ERC i
En Comú Podem havien
continuat avançant ahir a
primera hora de la tarda en
les converses per investir
Aragonès, i van acordar
crear grups de treball per
entrar amb més profunditat en aspectes de l’acció de
govern. Els republicans
van donar retorn al document programàtic presentat pels comuns dilluns
–compost per cinc eixos:
acció climàtica, salut, feminisme, recuperació econòmica, i diàleg i llibertat
dels presos–, i van consta-

tar que les coincidències
són gairebé totals. Els comuns, això sí, mantenien
com a línia vermella “infranquejable”, si volen els
seus vots, que JxCat no pot
entrar al govern en cap
moment. “Si Junts entra
en l’equació, nosaltres no
hi serem”, asseguraven. A
més, reclamen entrar al
govern ara, tot i que ja matisen que aquest és el seu
plantejament d’entrada
però no una condició sine
qua non, ja que al final dependrà del “grau d’entesa”
que assoleixin en les converses. ERC ja va insistir
ahir que vol arrencar amb

un govern en solitari.
Tots dos grups, que de
moment no tenen prevista
cap reunió avui, no s’han fixat terminis per tancar el
pacte, però uns i altres són
conscients que no tenen
gaire temps i no es pot
allargar gaire. Fins i tot en
cas que no vegin possible
un acord han assumit el
compromís de descartar-lo
sense donar-hi més tombs
dels necessaris. “No entrarem a generar més incertesa”, asseguraven ahir. De
tota manera, els comuns ja
matisaven que les “48 hores” amb què dilluns veien
factible tancar-ho seran

més, i més tenint en compte que demà hi ha ple i no
podran reunir-se.
Precisament, Aragonès
va ser ahir al matí al Parlament, en una reunió ordinària del grup parlamentari per preparar el ple, en
què haurà de comparèixer.
El presidenciable ha deixat
les converses altre cop en
mans de l’equip negociador
i només manté contactes
puntuals amb Sànchez, en
qui ha delegat el lideratge
de la negociació el president del partit, Carles Puigdemont, que no preveu intervenir-hi ni per desllorigar-la ni per encallar-la. ■

Els consellers Ramon Tremosa, Meritxell Budó i Jordi
Puigneró entrant ahir a la reunió del Consell Executiu ■ ACN

El govern afirma
estar “aïllat” de
la trencadissa
a Budó referma la

idea que “encara hi ha
temps” per a un acord
entre ERC i Junts

F. Espiga
BARCELONA

La de Meritxell Budó ahir
va ser un exemple acadèmic de roda de premsa que
no es va apartar ni un millímetre del guió preestablert. Davant la previsible
cascada de preguntes sobre la crisi de les negociacions entre ERC i JxCat, la
consellera portaveu va
afirmar, en la compareixença posterior al Consell
Executiu, que el govern
“està aïllat” d’aquestes
converses, que, segons el
seu raonament, se cir-

cumscriuen a l’àmbit dels
partits i els seus corresponents equips negociadors,
alhora que hi va afegir que
fins al dia 26 “encara hi ha
temps” per recompondre
la situació i tancar un
acord. I d’aquí no es va
moure. Budó tampoc va
voler insistir gaire en les
conseqüències que tindria
una eventual repetició de
les eleccions sobre un executiu, el seu, que està en
una situació d’interinatge
que es veuria allargada i
que li impediria, per exemple, afrontar iniciatives
com ara aprovar un nou
pressupost. “Amb aquestes limitacions, que hi són,
ara estem fent front a la
pandèmia i no deixem d’aprovar mesures”, va recordar al respecte. ■

184085-1243722Q

La CUP alerta
del perill de
noves eleccions
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Míriam Nogueras és portaveu de Junts al Congrés i integrant de l’equip negociador de la investidura ■ MARISCAL / EFE

Tensió entre Rufián, Asens
i Nogueras pel ball de socis

a ERC alerta Junts que no és la “minyona” i culpa els comuns de “mentir” en l’oblit independentista
a Nogueras: “Pactem o pleguem tots, seria una estafa històrica” a Montero insta a evitar eleccions
David Portabella
MADRID

Com si el Congrés fos una
arena més propícia que el
Parlament per dirimir els
enfrontaments cruents
gràcies a la vehemència
que regala la distància,
Madrid es va convertir
ahir en un front de tensió
entre dos socis que albiren
el divorci (ERC i Junts) i
entre dos socis que exploren una aventura en comú
(ERC i En Comú Podem). I
si al mar de fons portat des
de Barcelona se li afegeix
que cada dimarts la junta
de portaveus obliga els
portaveus a comparèixer
successivament a la sala
de premsa, el joc de dards
encreuats està servit. “La
primera resposta a Asens:
menteix o no s’assabenta
de res quan diu que el full
de ruta d’ERC no és l’independentisme (...) La segona és a Nogueras, de Convergència, Divergència o
Junts, ja no ho sé: ERC no
és la minyona de ningú, a
ERC ni se la domestica ni
se la tutela”, va etzibar Gabriel Rufián (ERC).
L’endemà de ser rebut

Les frases

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

“A Asens: menteix o
no s’assabenta de res
(...) A Nogueras: ERC ni
és minyona de ningú
ni se la domestica”

“L’acord és possible.
Si no l’aconseguim
ja podem plegar tots,
seria una estafa
històrica als votants”

“Independentistes ho
són, però en el full de
ruta de la legislatura
d’ERC no hi ha assolir
la independència”

“És absolutament
prioritari que es formi
el govern a Catalunya i
que no calgui tornar a
preguntar al ciutadà”

PORTAVEU D’ERC AL CONGRÉS

PORTAVEU DE JUNTS AL CONGRÉS

PRESIDENT DE PODEM AL CONGRÉS

MINISTRA PORTAVEU

Gabriel Rufián

Míriam Nogueras

Jaume Asens

María Jesús Montero

El Congrés manté la censura al debat d’amnistia gràcies al PSOE, el PP i Vox

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

La proposició de llei orgànica
d’amnistia es va estavellar
ahir de nou contra la mesa
del Congrés, on el PSOE va
unir els seus vots al PP i a Vox
per ratificar l’aplicació de la
censura prèvia i impedir-ne el
seu debat i desatendre així la

petició de reconsideració que
van registrar els proponents
(ERC, Junts, el PDeCAT i la
CUP) al rebuig inicial del 23
de març. Mireia Vehí (CUP)
anunciava que la proposició
es refarà i passarà a ser una
iniciativa legislativa popular.

En el que suposa usurpar a
priori la funció del Tribunal
Constitucional a posteriori, la
mesa del Congrés conclou
que “pel fet de suposar la
concessió d’un indult general
que afecta una pluralitat de
subjectes condemnats en

sentència ferma, contradiu
de manera palmària i evident
la Constitució”.
Perquè la ILP pugui ser debatuda al ple d’acord amb la
llei 3/1984 i l’article 87.3 de la
Constitució, cal reunir un mínim de 500.000 firmes.

amb honors de soci per la
vicepresidenta
tercera
Yolanda Díaz i d’escoltar
la promesa de “normalitzar la relació amb Catalunya”, Rufián va viure un
tens ball de socis amb Jaume Asens (Podem) i sobretot amb Míriam Nogueras,
que a més de portaveu de
Junts al Congrés és una de
les negociadores clau de la

investidura. Si bé fins ara
preferia la discreció, ahir
Nogueras va airejar el seu
desencís amb ERC com
mai ho havia fet. “Les urnes als independentistes
ens van dir: enteneu-vos. I
seguim asseguts a la taula
per arribar a un acord entre tots tres i estic convençuda de poder fer-ho. Si no
ho aconseguim ja podem

plegar tots, perquè això seria una estafa històrica als
votants i al país”, advertia
Nogueras. La portaveu de
Junts situa Aragonès en la
disjuntiva d’elegir si vol un
govern “independentista,
estable i fort”, que és possible amb Junts, o si “tira
milles sol amb comuns o
amb socialistes i renuncia
a la independència i al

mandat del 14 de febrer i
de l’1-O”.
L’enuig de Rufián va ser
total quan qui aspira a omplir el buit de Junts, En Comú Podem, obria una crisi
de parella fins i tot abans
del festeig perquè abonava
la sospita dels de Carles
Puigdemont que per a
ERC la independència no
és una prioritat. “En el full

de ruta d’aquesta legislatura d’ERC no hi ha aconseguir la independència,
no hi renuncien i com a objectiu final sí que hi és, però no en aquest mandat”,
raonava el president de
Podem al Congrés, Jaume
Asens. “Són independentistes, evidentment, però
són conscients que estem
enmig d’una pandèmia,
que estem en un moment
de crisi econòmica i que
les prioritats s’han reordenat”, hi afegia. Segons
l’home fort de Podem al
Congrés, a més, des de La
Moncloa “veurien amb
bons ulls” un govern
d’ERC i els comuns. Hores
més tard, i en veure que les
seves paraules enrarien el
diàleg que Pere Aragonès
vol amb Jéssica Albiach,
Asens va esgrimir haver
estat “malinterpretat” i va
precisar que “mai demanaria a ERC que renunciés
als seus objectius”. El matís, però, no estova Rufián: “Asens, o la gent que
l’envolta, no ho sé, però
ERC no abarateix els seus
objectius ni els seus somnis i el somni és la independència i l’autodeterminació.” I ja adreçant-se
a Junts, Rufían va convidar qui cregui que no hi ha
pressa després de 225
dies en funcions i de 86
dies des del 14-F a “sortir
del despatx”. I va deixar
un avís “basat en l’experiència personal”: “Twitter és mentida, la vida no
és Twitter. I ERC vol gestionar la vida.”
La possible repetició de
les eleccions catalanes el
19 de juliol és un escenari
que espanta La Moncloa.
La ministra portaveu, María Jesús Montero, jutja
“absolutament prioritari”
tenir un govern perquè “la
situació d’interinitat no
aporta res” als catalans “ni
en termes sanitaris, ni
econòmics ni d’una millor
relació amb el conjunt
d’Espanya”. “Tant de bo es
formi aviat un govern a
Catalunya que permeti
contribuir a la recuperació
econòmica i que no calgui
tornar a preguntar als ciutadans les seves preferències”, confiava. Pel que fa a
l’agenda de la comissió bilateral i de la mesa de diàleg, Montero constata que
tenir com a interlocutor
una Generalitat en funcions ho dificulta tot. “En
això, com en tot, evidentment s’està produint un
endarreriment sobre el
full de ruta previst per normalitzar el conflicte a Catalunya”, va exposar. ■
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Esteve Vilanova

ANÀLISI

evilanova@elpuntavui.cat

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

Els dos conills
N

169600-1243149L

o tinc gaire clar que aquesta generació hiperconnectada i anomenada millennials hagi dedicat gaire temps a
llegir faules. En tot cas cal recordar que normalment són relats
curts, que ja els grec i els romans
utilitzaven, protagonitzats per
animals i que tenen una conclusió moral. El títol d’aquest article
és tret d’una faula de Tomás de
Iriarte, nascut el 1750 a Tenerife,
que, entre altres faules, va escriure la coneguda Los dos conejos,
que, com vostès saben, es tracta
de dos conills que sortien del cau
i van veure uns gossos que corrien cap a ells; i un conill pregunta a l’altre, què són? I l’altre li respon: “són llebrers”; i l’altre li diu,
no, són “conillers”. I així van estar
discutint fins que ja tenien els llebrers a sobre i va deixar d’importar-los si eren “llebrers o conillers”.
Edgar Degàs, tot mirant un
meravellós retrat de Rafael, va

exclamar: “Divina simplicitat.” I és
que molt sovint la senzillesa és la
manera més fàcil per explicar situacions que semblen complicades.
El cap de setmana ERC va fer
públic que trencava les reunions
per fer govern amb JxCat i que
cercaria complicitats i enteses
amb els Comuns, però demanava
els 32 vots de Junts per a la investidura, sense assumir cap
compromís ni negociació. A partir
d’aquí s’han desfermat unes discussions que fa tota la impressió
que és per guanyar el relat públic
i culpabilitzar el contrari. Jo vaig
viure de prop el govern del tripartit, aquell que l’Ernest Maragall va
batejar de Dragon Khan per les
constant batzegades d’aquell govern que havia de ser un oasi.
També he llegit els dos llibres del
president Carles Puigdemont i el
que ha fet el president Quim Torra, en els quals ens han ensenyat
el efectes de la manca de cohesió

El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, amb la vicepresidenta
del govern de l’Estat, Yolanda Díaz ■ ACN

i el permanent desig de sortir del
grup per desmarcar-se.
Deixo per entès que sí que
comparteixen una visió de la realitat, perquè si no fos així seria
molt greu. És la valoració de quines són les nostres fortaleses i
les nostres febleses, especialment en un entorn pandèmic
molt greu i amb un estat que té
tots els seus poders dedicats a
destruir tot el que pugui per arrasar l’independentisme català. No
hi ha treva. Cada dia veiem noves
envestides que eixamplen la repressió i intenten despullar-nos
econòmicament. I si tot això ho
tenen clar, que ho tenen perquè
algun en són perjudicats, s’estan
discutint per no sabem gaire bé

què i és trenquen unilateralment
unes negociacions. Com a mínim
diria que és d’una gran imprudència i un malbaratament del
52%, i no s’entén. El moment actual i un govern nou no pot ser un
joc tan simplista de discutir-nos
per si són llebres o conillers. No
podem oblidar-nos que la faula
s’acaba perquè els gossos venen
corrent i arrasen els conills.
Fins fa pocs anys, a Catalunya
teníem un actiu fabulós que ens
obria les portes del món; era la
marca Barcelona. Una marca infinitament molt més potent que la
marca Espanya, treballada durant dècades i amb molt d’èxit
per tots els alcaldes des de Pasqual Maragall fins a Xavier Trias.

Quan en parlàvem sempre deixàvem clar que era un intangible
molt valuós però feble, perquè el
prestigi s’ha de guanyar dia a dia
i és molt fàcil perdre’l. Avui la
marca Barcelona ja no és la mateixa i malgrat això sembla que
un dels somnis obertament pregonats per Gabriel Rufián i Joan
Tardà ha estat sempre un govern
per a Catalunya amb els Comuns
perquè els pesa molt més la seva
militància d’esquerres que el
compromís nacionalista, i aquest
cop de volant brusc del cap de
setmana ho justificaria.
El problema que tindrà un govern en minoria com pretén fer
ERC, si és que el fa, és que ho
haurà de negociar tot i la primera
negociació serà la investidura,
però també els pressupostos, i
durant quatre anys serà una permanent negociació i desgast. De
fet, després de les invectives
d’aquest cap de setmana, demanar els vots sense condicions
dels 32 diputats de Junts és viure
en un món fora de la política. Sincerament, avui veig més a prop
unes noves eleccions. El llebrers
ens han atrapat i ja no ens importa què són.
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Descarten investigar alts
càrrecs policials per l’1-O

a L’Audiència de Barcelona no veu indicis d’una ordre dels màxims responsables policials perquè
s’actués amb contundència a Creu que els responsables dels excessos són policies concrets
Redacció
BARCELONA

L’Audiència de Barcelona
descarta investigar els
màxims responsables organitzatius i operatius de
la Policía Nacional a Catalunya per les càrregues
contra els votants de l’1-O
perquè entén que no hi ha
“cap indici de l’existència
d’una instrucció concreta
d’actuar l’1 d’octubre del
2017 amb contundència o
de fer servir una violència
més gran que la imprescindible per a l’objecte del
dispositiu”, a més de considerar que tampoc va
existir “un modus operandi que respongués a
aquest patró”.
Pel tribunal, l’“ús de la
violència innecessària i
desproporcionada” que
admet que va existir va ser
responsabilitat d’agents
concrets i s’haurà d’analitzar en cada col·legi electoral i en cada cas i, per
aquesta raó, insta a obrir
peces separades per analitzar-ho.

Dispositiu policial a l’escola Ramon Llull de Barcelona durant l’1-O ■ JUANMA RAMOS

En la interlocutòria, el
tribunal rebutja el recurs
presentat per les acusacions contra la decisió del
jutjat d’instrucció número
7 de Barcelona de no citar
com a imputats el cap superior de la Policía Nacional a Catalunya, el cap de
la Brigada Provincial d’Informació a Catalunya, el

comissari de la unitat central de la comissaria general d’informació del cos, i
el cap de les unitats d’intervenció de la policia, tal
com explica Efe.
El tribunal no veu indicis de criminalitat contra
aquests màxims responsables policials perquè no
s’ha trobat “cap dada que

permeti afirmar, ni tan
sols per indicis, l’existència d’un dispositiu policial
dissenyat expressament
per impedir l’exercici de
drets, més enllà del fet de
votar que constituïa l’objecte del mandat judicial,
ni per imputar lesions causades als ciutadans als comandaments superiors”.

El TC tomba el
recurs del
conseller Rull
a El cas anirà ara al

Tribunal Europeu de
Drets Humans, com el
de Turull

Redacció
BARCELONA

El ple del Tribunal Constitucional ha avalat novament la condemna per sedició dictada pel Tribunal
Suprem contra els líders
polítics i socials del procés
independentista i ha rebutjat per majoria el recurs de l’exconseller Josep
Rull, condemnat a 10 anys
i sis mesos de presó per un

delicte de sedició. Aquesta
decisió, coneguda ahir, esgota el recorregut judicial
de Rull a Espanya i li obre
les portes a recórrer al Tribunal Europeu de Drets
Humans (TEDH)
Com ja va passar fa
unes setmanes amb l’exconseller Jordi Turull, el
tribunal de garanties no
ha aconseguint la unanimitat en la votació de la
sentència. D’aquesta manera, el tribunal ha desestimat el recurs per majoria
de set vots a favor i dos en
contra, del magistrat Juan
Antonio Xiol i de la magistrada María Luisa Bala-

Josep Rull en una intervenció al públic poc abans d’ingressar
a la presó de Lledoners ■ ORIOL DURAN/ ARXIU

guer, els quals han formulat vots particulars en
mantenir la mateixa posició que amb Turull, la condemna del qual per sedició
van veure llavors “despro-

porcionada”. Ahir només
es va saber la decisió del
tribunal i el contingut de la
sentència i els vots particulars es coneixerà més
endavant.

La interlocutòria recorda que els responsables
dels grups policials van reconèixer haver rebut ordres d’actuar amb “proporcionalitat, oportunitat
i ocupació progressiva dels
mitjans salvaguardant la
integritat física dels actuants i de les persones”.
Tot i descartar una ordre
policial superior d’actuar
amb “contundència”, el
tribunal admet que hi va
haver “agents concrets
que van lesionar els ciutadans” i que hi pot haver
responsabilitat “d’algun
cap de grup o dispositiu”,
com a autor o com a partícip de l’actuació d’un subordinat seu.
El tribunal indica que
les acusacions “solament
al·leguen que els superiors
no van donar la instrucció
ni l’ordre que cessessin”
les càrregues, una ordre
que tampoc van donar el
ministre de l’Interior ni el
secretari d’estat de Seguretat i que, en canvi, “ningú demana la seva imputació”. ■

La sentència, el ponent
de la qual és el magistrat
Ricardo Enríquez, considera que no s’ha lesionat el
dret de Rull a la tutela judicial efectiva en relació
amb el principi de legalitat, perquè la decisió del
Tribunal Suprem està suficientment motivada. El
Constitucional
explica
que la seva condemna va
venir justificada en el fet
que va participar activament posant les bases que
van propiciar les condicions de mobilització ciutadana encaminada a la
celebració d’un referèndum judicialment prohibit, va impedir el normal
funcionament de l’Estat,
que actua en defensa de la
legalitat, i va participar
tant en la convocatòria de
l’1-O com en la seva realització. I tot això, hi afegeix,
després d’haver estat prèviament advertit de la il·legitimitat constitucional
d’aquestes iniciatives. ■

La UPEC
rememora
la Comuna
de París
J.R.
BARCELONA

La Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya
(UPEC) rememora avui el
150è aniversari de la Comuna de París, un dels fets
polítics cabdals del segle
XIX, amb una jornada que
vol recordar un esdeveniment “que durant dècades
va ser un referent en la
lluita
del
moviment
obrer”. La jornada, amb el
nom d’El temps de les cireres, l’organitza en col·laboració amb el Centre de
Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB) i
l’Institut Français, amb
l’objectiu de “contribuir a
la memòria i a valorar
aquesta revolució”.
La primera sessió, a dos
quarts de deu del matí,
Una revolució ciutadana,
inclourà la participació de
Mathilde Larrère, membre del consell d’història
de la ciutat de París, i Julián Vadillo, professor de
la Universitat Carlos III de
Madrid. La segona, La Comuna de París en la història de l’esquerra, aplegarà
Kristin Ross, professora
de literatura comparada
de la NYU; Andreu
Mayayo, catedràtic d’història contemporània de la
UB, i Miquel Salas, del consell editorial de la revista
Sin Permiso. Finalment, a
la tarda hi haurà el debat
L’impacte de la Comuna a
Catalunya i Espanya,
amb els historiadors Teresa Abelló, Xavier Domènech, Àngel Duarte i Albert Garcia-Balañá. ■

El TC avala la
condemna a
Homs pel 9-N
Redacció
BARCELONA

El Tribunal Constitucional va rebutjar el recurs de
l’exconseller
Francesc
Homs, condemnat a un
any i un mes d’inhabilitació i 30.000 euros de multa per desobediència en la
consulta del 9-N. Homs podrà presentar ara un recurs al Tribunal Europeu
de Drets Humans. ■
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La policia es gasta
2 milions en obres a
la seu de Via Laietana
a El ministeri de Grande-Marlaska millora les condicions de la
seu de la prefectura a L’edifici policial és reclamat per la ciutat

La data

Jordi Panyella
BARCELONA

—————————————————————————————————

Ho va dir recentment el
ministre Fernando Grande-Marlaska i ho confirma
la política de fets consumats del Ministeri de l’Interior; la Policía Nacional
no només no abandonarà
la seu de la prefectura superior, a la Via Laietana de
Barcelona, tal com és desig de l’Ajuntament de la
ciutat, sinó que s’hi installa encara en millors condicions, ja que ha destinat
una inversió de 2 milions
d’euros a la reforma i millora de les dependències.

EIXAMPLE DIR, S.A.

19.11.2019

Una comissió de l’Ajuntament
de Barcelona, amb els vots
del PSC, va demanar el tancament de la comissaria.

Des de fa unes setmanes, els operaris estan treballant en les obres a la comissaria que consisteixen, fonamentalment, en
una renovació total del sistema de climatització,
tant de l’aire calent com de

1) Examen i aprovació, si escau, dels
Comptes Anuals; aplicació del resultat;
aprovació de la gestió social, tot referit a
l’exercici de 2020.
2) Fixació de la retribució de l’Administrador.
3) Ratificació de l’acord sobre autocontractació entre societats del Grup.
4) Delegació de facultats.
Es fa constar el dret dels accionistes a examinar, en el domicili social, els documents
que han de ser objecte d’aprovació, si escau, i el de demanar l’entrega o lliurament
gratuït d’aquests documents.
Barcelona, 7 de maig de 2021. L’Administrador únic, “Diagonal 3.000, S.L.”, i, en la
seva representació, Ramón Canela Piqué.

Una tanca situada al carrer Tomàs de Mieres, en un dels laterals de la prefectura, protegeix el
material de runa que estan generant els treballs de reforma de la comissaria ■ J.P.F.

tell amb detalls de la licitació de l’obra. Els treballs
han començat per la cinquena planta, amb una renovació a fons de totes les
instal·lacions elèctriques i
canalitzacions de servei.
La prefectura superior
de policia, al número 43 de
la Via Laietana, és un edifici reclamat per la ciutat de
Barcelona, que en el marc
de la comissió de drets so-

135202-1243828Q

158345-1243847Q

Es convoca Junta General d’Accionistes, a
celebrar-se en el carrer de la Indústria, 9092, entl. de Barcelona, el dia 14 de juny de
2021, a les 14:00 hores, en primera convocatòria, i, el dia següent, en els mateixos
lloc i hora, en segona convocatòria, d’acord amb el següent ordre del dia:

l’aire fred. Segons els plecs
del concurs, també s’hi
han de dur a terme treballs per a la millora de la
instal·lació elèctrica, en el
sistema de detecció d’incendis, la presa de veu i de
dades i la gestió dels residus. Els treballs els du a
terme l’empresa Ferrovial
Conservación, amb un termini d’execució de10 mesos i un pressupost total
de 2.005.683,52 euros.
L’existència de les
obres la delata unes tanques amb contenidors
amb runa al carrer Tomàs
de Mieres, un dels laterals
de la prefectura, i un car-

Ajuntament de
Sant Celoni
ANUNCI D’EXPOSICIÓ PUBLICA, EMÈS PER L’AJUNTAMENT, DELS ACORDS
PROVISIONALS DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
En compliment del que disposa l’article 17 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’anuncia que l’Ajuntament en sessió
del Ple de data 6 de maig de 2021 ha aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre d’altres, els
acords següents:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents, i amb vigència des de la seva
aprovació definitiva, la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així
com el seu text refós:
Ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la Taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats d’ensenyament al Centre Municipal d’Expressió de Sant Celoni.
Ordenança fiscal núm. 28, reguladora de la Taxa per la prestació d’ensenyaments especials a l’escola municipal d’adults.
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals,
així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini
de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el
Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui hi tinguin un interès directe o en
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Sant Celoni, 7 de maig de 2021
L’Alcalde
Raül Garcia Ramírez

138268-1243862Q

Ajuntament de Palafolls
ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada en data 22 d’abril de 2021, ha pres l’acord següent:
“1. Aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats per l’actuació consistent en la construcció d’un segon dipòsit regulador del subministrament
d’aigua potable, la qual queda integrada de la forma següent:
Finca única:
Finca registral 234 del districte hipotecari de Pineda de Mar (volum 1873, llibre 109, foli 167). La finca es correspon amb les parcel·les cadastrals de referència:
08154A005000130000YR (peça 1) i 08154A005000840000YJ (peça 2)
Descripció de l’afectació:
L’expropiació consistirà en la d’una superfície d’un total de 1.673,54 m2, essent aquest el resultat de la suma de dues peces, la peça núm. 1 de superfície 1.591,13 m2 i la peça núm. 2 de superfície 82,41 m2. Aquesta expropiació implicarà la segregació de la part a expropiar respecte a la finca matriu.
Dret a expropiar: Ple domini
Preu just d’expropiació: 2.108,66 ?
2. Exposar al públic la modificació de la relació de béns i drets de necessària ocupació i adquisició aprovada inicialment, durant un període de vint
dies, mitjançant inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més circulació de la província, a la seu electrònica www.palafolls.cat i al tauler d’edictes de l’ajuntament, per tal que puguin formular-s’hi al·legacions per part de titulars de drets i interessos legítims sobre
aquest bé.
3. Requerir els propietaris perquè durant el termini d’informació pública informin sobre l’existència d’algun precarista o llogater dels terrenys objecte
d’expropiació.
4. Disposar que l’aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats esdevindrà aprovada definitivament si durant el període d’informació pública no
s’hi formula cap al·legació.
5. Sol·licitar al Registrador de la Propietat de Pineda de Mar l’emissió del certificat de titularitat, càrregues i gravàmens, als efectes de la nota marginal
prevista en l’art. 32 del Reglament hipotecari respecte de les finques incloses en la relació de béns i drets aprovada.
6. Notificar aquest acord a tots els titulars de béns i drets a expropiar que consten en la relació.”
El present procediment estarà a disposició dels interessats al Servei d’Urbanisme durant el període d’exposició pública, en horari de 9:00 a 14:00 h, de
dilluns a divendres, a la plaça Major, núm. 11 de Palafolls, i a la seu electrònica municipal www.palafolls.cat.
Francesc Alemany Martínez
Alcalde
Palafolls, 6 de maig de 202

146970-1243782L

cials va votar a favor del
seu tancament i de l’entrega de l’edifici a la ciutat. En
aquella votació també van
pronunciar-se a favor de la
marxa de la policia del centre de Barcelona els regidors del PSC, el mateix
partit que fa costat al govern de Pedro Sánchez.
Aquest fet va ser aprofitat per Esquerra Republicana durant l’última cam-

panya electoral per fer un
acte davant de l’edifici en
què van interpel·lar el ministre Miquel Iceta per tal
que intercedeixi pel tancament de la comissaria.
La comissaria de Via
Laietana és custodiada
aquests dies per agents
procedents de Bilbao, com
a reforç de la plantilla,
amb el cost afegit d’hotels i
dietes que suposa. ■

