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El Suprem desestima el
recurs per l’escó de Juvillà

a La CUP substituirà l’exmembre de la mesa del Parlament per la número 2 de la llista lleidatana,
Nogay Ndiaye a El TSJC rebutja el recurs de Sànchez demanant per què se’l va suspendre de sou
Redacció
BARCELONA

El Tribunal Suprem ha
desestimat la suspensió
cautelar de la retirada de
l’escó de Pau Juvillà que li
va demanar el Parlament.
Com en el cas de l’escó de
l’expresident Quim Torra,
el Suprem considera que
la Junta Electoral Central
(JEC) estava legitimada
per ordenar la retirada de
l’escó un cop condemnat
per desobediència si el
Parlament decidia no actuar. Juvillà va ser condemnat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a sis mesos
d’inhabilitació per no despenjar els llaços grocs en
solidaritat amb els presos
polítics i els exiliats del
despatx de la CUP a la Paeria de Lleida quan era regidor de la ciutat.
Davant la sentència del
TSJC, el Suprem considera que el Parlament no té
competència
exclusiva
respecte a la “inelegibilitat
sobrevinguda” i que l’ad-

Pau Juvillà, a la mesa del Parlament junt amb el també membre Ferran Pedret, en un ple del desembre ■ JOSEP LOSADA

ministració
electoral
(JEC) pot actuar en aplicació de la LOREG davant la
“inactivitat” de la cambra
catalana o per “qualsevol
altra raó”.
L’alt tribunal espanyol
justifica l’ordre de la JEC
de retirar l’escó a Juvillà
perquè respon a l’objectiu
de fer complir la “prescrip-

ció legal examinada” –la
sentència d’inhabilitació
del TSJC.
De fet, el Suprem afirma que no és l’acord de la
JEC el que privava Juvillà
del seu escó, sinó la sentència encara no ferma del
TSJC. El Parlament va
presentar al 28 de gener la
petició de mesures caute-

lars contra l’ordre de la
JEC per tal de poder mantenir l’escó del diputat Pau
Juvillà, que era també
membre de la mesa del
Parlament. El Suprem ja
va desestimar fa uns dies
la petició de mesures cautelars que va fer Juvillà
mateix.
El Suprem ha desesti-

mat les mesures cautelars
sol·licitades per la cambra
i l’afectat, però ara haurà
de resoldre en sentència si
l’actuació de la JEC va ser
ajustada en el cas del diputat lleidatà.
La CUP, per la seva banda, havia avançat que no
substituiria l’escó de Juvillà fins que el Suprem no es

manifestés sobre les peticions de mesures cautelars. Un cop rebuda la resposta del Suprem, la formació política substituirà
en els pròxims dies Juvillà
per la número dos de la llista lleidatana en les eleccions al Parlament, Nogay
Ndiaye.
El recurs de Sànchez
D’altra banda, el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat el recurs que el secretari general de Junts, Jordi Sànchez, va presentar
contra el Parlament per
conèixer les raons per les
quals la cambra va deixar
de pagar-li el sou entre el
juliol del 2018 i el maig del
2019.
En l’escrit que arribava
al Parlament aquest dimecres s’afirma, segons explica Efe, que el cas de
Sànchez no correspon al
dret administratiu com sí
que hi correspondria en
cas d’afectació a personal
laboral de la cambra. El
TSJC considera que en
el seu recurs contenciós
administratiu Sànchez
pretenia la restitució com
a diputat autonòmic –Jordi Sànchez havia estat
suspès pel Tribunal Suprem en processar-lo per
rebel·lió– més enllà de
sol·licitar informació a
la cambra, si bé optant per
la via administrativa “en
realitat sembla referir-se
a l’abonament de la seva
nòmina”. ■

La CUP no pot accelerar
la reforma de les dietes
a Carles Ral lamenta

que la majoria de la
mesa eviti debatre
la seva proposta

J.A.
BARCELONA

La decisió de revisar i regular les dietes dels diputats al Parlament continua aparentment sense
avançar des de la tardor,
malgrat el nou intent ahir
de la CUP que els grups integrants de la mesa fessin
visible una proposta. El
nou secretari tercer en
substitució de Pau Juvillà, el cupaire Carles Riera,
va lamentar que ERC,
JxCat i el PSC no volgues-

sin fer cap pronunciament sobre la que va presentar perquè les dietes
s’incorporin al sou i que els
diputats assumeixin el
cost que suposa d’IRPF i
no el pressupost del Parlament. A la pràctica suposa
una rebaixa del sou i només cobrarien els desplaçaments justificats.
Els anticapitalistes recordaven que el cost de la
retenció de l’IRPF si l’assumís la cambra pujaria a
1,1 milions d’euros i, com
també va fer ECP, ja hi van
votar en contra en l’aprovació del pressupost de la
cambra, i el debat sobre les
retribucions
continua
obert i s’arrossega de la legislatura passada, quan es

va aprovar una proposta
de la CUP que instava a revisar i modificar, al llarg
del primer semestre del
2021, les assignacions
econòmiques de les dietes.
D’altra banda, i arran
de la sentència del Tribunal Constitucional (TC) de
declarar nuls els acord de
la mesa del 25 de setembre
del 2019 favorables a l’autodeterminació, també va
acordar sense el suport del
PSC la possibilitat d’acudir a instàncies internacionals per defensar la llibertat d’expressió en els
debats parlamentaris.
L’òrgan també va acordar que el ple de la setmana que ve s’iniciï dimecres
per no fer-lo coincidir amb

Reunió de la mesa del Parlament, ahir, presidida per la presidenta Laura Borràs ■ PARLAMENT

els actes previstos del Dia
Internacional de les Dones, i entre altres qüestions tractarà la designació de set nous membres
del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals, proposats pel PSC-Units,
ERC i JxCat, i la de Rosa

Romà, actual degana del
Col·legi de Publicitaris,
com a presidenta.
A més la presidenta,
Laura Borràs, ha convocat
per a divendres la sessió
constitutiva de la comissió
del reglament que suposarà l’inici de la redacció
d’una proposta per refor-

mar-lo complint la petició
del 24 de gener del PSC,
ERC, JxCat, ECP i la CUP.
Entre les accions proposades hi havia articular “mecanismes específics de
protecció dels drets dels
diputats i, en especial, que
en garanteixin la inviolabilitat efectiva”. ■
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695 milions pels
vells deutes del
2008 i els Mossos
a La Generalitat i l’Estat pacten la liquidació pendent per

l’addicional tercera de l’Estatut i per al finançament del cos

MADRID

La comissió mixta d’Afers
Econòmics i Fiscals EstatGeneralitat no es reunia
des del 25 de setembre del
2018 –90 dies després de
la moció de censura que va
portar Pedro Sánchez a La
Moncloa–, i ahir el conseller d’Economia i Hisenda,
Jaume Giró, i la ministra
d’Hisenda, María Jesús
Montero, van posar fil a
l’agulla a Madrid a la carpeta dels deutes pendents.
Després d’anys i anys de litigi per la disposició addicional tercera de l’Estatut
del 2008 i pel finançament
dels Mossos durant el període 2010-2020, la Generalitat ingressarà 695 milions de l’Estat per la liquidació dels dos deutes en
els exercicis 2023 i 2024.
Catorze anys després

La xifra

—————————————————————————————————

359

milions era l’import pendent
d’abonar del deute sorgit per
l’addicional tercera: 200 es
paguen el 2023 i 159, el 2024.

de l’origen de la disputa,
l’Estat es comprometia a
saldar íntegrament el deute impagat de la disposició
addicional tercera de l’Estatut –que lliga la inversió
estatal al territori amb el
seu pes dins el PIB estatal,
del 18% el 2008 i que ara
supera el 19%– i que ascendia a 759 milions. El
2021, el govern de Sánchez ja en va abonar 200
milions i en el pressupost
del 2022 vigent hi ha un altre pagament de 200 mi-

lions, així que restaven encara 359 milions per ser
abonats. D’acord amb el
calendari fixat, el 2023 hi
haurà un altre pagament
de 200 milions i serà el
2024 quan s’abonarà el
tram final de 159 milions.
Calendari blindat
Com que la ferma intenció
de Sánchez és esgotar la
legislatura i que les eleccions arribin el gener o
fins i tot el febrer del 2024,
la convocatòria electoral i
un possible canvi de govern a La Moncloa no haurien d’amenaçar el compliment del calendari pactat
ahir entre Giró i Montero.
Segons Economia, els imports que es devien aniran
destinats a inversió en infraestructures de mobilitat de la Generalitat a càrrec del Departament de la
Vicepresidència, Políti-

“No gasto ni un minut a
pensar en Puigdemont”
a Borrell diu ara que

la seva crítica anava
per un expresident
ucraïnès, i no el català
Redacció
BARCELONA

L’alt representant de la UE
en Afers Exteriors, Josep
Borrell, ha desmentit que
es referís al president a
l’exili Carles Puigdemont
quan dilluns va contraposar l’actitud de l’actual president ucraïnès, Volodímir
Zelenski, amb “el líder que
va fugir amagat en un cotxe”. Segons va aclarir ahir
a la Ser, al·ludia a l’expresident Víktor Ianukóvitx,
aliat de Moscou que fa vuit

Borrell, dimarts ■ EFE

anys va fugir així després
que no pogués fer-ho en
helicòpter, arran de les
protestes d’un moviment
proeuropeista. “No gasto
ni un minut del meu temps
a pensar en Puigdemont”,
va etzibar Borrell, que qualificava la polèmica d’“inútil” i atribuïa les crítiques

independentistes a “la falta de cultura geopolítica” i
al “provincianisme amb
què alguns es miren la vida”. “Li asseguro que en
aquests moments, als que
estem quinze hores diàries penjats del telèfon
amb mig món fent front a
una guerra, l’última cosa
que em passa pel cap és
Puigdemont”, es vantava.
La consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina,
continua pensant, però,
que Borrell al·ludia a Puigdemont, tenint en compte
el seu “historial” de declaracions “extremadament
inoportunes”, ja que li veu
“una certa obsessió” per
relacionar-ho tot amb l’independentisme. ■

El conseller Giró va presidir la delegació catalana de la comissió mixta ahir a Madrid ■ ACN

ques Digitals i Territori.
Pel que fa als Mossos, el
deute de la dècada 20102020 era de 1.009 milions:
a més dels pagats el 2021
(336,3 milions) i dels pendents del 2022 (336,3
més), l’acord de la comissió mixta Estat-Generalitat d’ahir portarà l’Estat a
transferir els últims 336,3

milions el 2023 per liquidar-ho tot.
Rodalies i balances
El Ministeri d’Hisenda va
esgrimir que no hi ha falta
de voluntat des del 2018,
sinó que les pròrrogues
dels pressupostos del
2019 i del 2020 ho van impedir. Giró, al seu torn, va

aprofitar també la reunió
amb la ministra Montero
per exigir agilitat a l’Estat
amb el traspàs íntegre de
Rodalies i un fons covid de
1.600 milions, i també la
recepció de la informació
necessària per elaborar les
balances fiscals i que l’Estat no entrega des del
2017. ■
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Persecució de la fiscalia de les
piulades contra el 25% a l’aula
a Desenes de persones són citades a declarar per la comissió d’un presumpte delicte d’odi a Un mitjà

d’informació és investigat per haver informat de la tendència política del pare del nen de Canet
Jordi Panyella
BARCELONA

Tornen les macrocauses
vinculades a ciutadans per
la seva acció en defensa
dels trets identitaris de la
realitat nacional de Catalunya. La fiscalia especial
dedicada a perseguir delictes d’odi ha obert una investigació, amb el número
de diligències 691/2021,
que té com objectiu les
persones que han fet piulades al Twitter com a acte
de protesta contra les sentències que obliguen a incorporar el 25% de castellà
a les escoles del país. En algun cas, la investigació
també afecta un mitjà de
comunicació per una informació rellevant vinculada amb aquest tema.
Fonts coneixedores de
la investigació expliquen
que afectaria entre 30 i 50
persones que ahir van
anar a la Ciutat de la Justícia per prestar declaració.
En la investigació hi han
pres part la unitat central
de delictes d’odi dels Mossos d’Esquadra, en funcions de policia judicial,
que han estat encarregats
de localitzar les persones
titulars dels comptes de
Twitter on s’haurien fet
els comentaris objectes de
la investigació. Les mateixes fonts atribueixen l’origen del cas a les denúncies
que s’haurien presentat

Una pancarta a Canet de Mar en defensa del sistema d’immersió lingüística a les escoles ■ ACN

des del partit d’ultradreta
Vox.
Precisament de Vox
arrencaria la investigació
sobre el digital Llibertat.cat, un espai web que
es defineix com el portal
d’informació i opinió de
l’esquerra independentista de Catalunya. Aquest
mitjà de comunicació va
ser el que va publicar la
informació on es revelava
que el pare del nen de l’escola de Canet que va forçar
una de les sentències del
25% està vinculat a Ciuta-

“És des del segle XV que ens estan apedregant”

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

Una de les persones que han
estat objecte de la investigació coordinada per la fiscalia
és el conegut crític gastronòmic Jaume Fàbrega. A través
del seu compte de Twitter va
fer una piulada on deia que
s’apuntava a apedregar la casa de la família que havia forçat la sentència del 25% a
Canet. Fàbrega va actuar molest en considerar que tot plegat era una utilització parti-

dista del pare de Canet membre de Ciutadans. Aquella piulada li va costar una reacció
contrària d’altres tuiters oposats a la seva ideologia i fins i
tot del partit d’ultradreta Vox,
inspirador de la investigació
de la fiscalia, va amenaçar de
presentar una denúncia. El fet
és que el crític gastronòmic
va rebre una trucada dels
Mossos d’Esquadra en què li
demanaven sobre la propietat

del seu compte. De moment
la investigació sobre ell no ha
anat a més i no ha rebut cap
requeriment per anar a declarar. Fàbrega va esborrar la
piulada i explica que no volia
dir altra cosa que s’apuntava
a fer un escrache. En valorar
la situació, Fàbrega ho té molt
clar: “És des del segle XV que
ens estan apedregant ells,
des que la Inquisició va prohibir el català.”

Serrano pren l’acta per marxar
i el PP es queda amb dos diputats
Redacció
BARCELONA

La representació del PP al
Parlament de Catalunya
quedarà reduïda a tan sols
dos escons, els d’Alejandro
Fernández i Lorena Roldán. Després que la diputada independent Eva Parera plegués i cedís la seva
acta el 18 de febrer per afi-

liar-se al nou partit unionista Valents , la mesa del
Parlament va rebre ahir de
la Junta Electoral Central
la credencial del seu substitut, Daniel Serrano, que
va ser el número 4 per Barcelona el 14-F, però que
s’acaba de donar de baixa
com a militant del PP arran d’un conflicte intern,
per la qual cosa passarà a

formar part del grup mixt.
Això sí, per ser diputat a
tots els efectes Serrano ha
de fer encara l’acatament
de la Constitució i l’Estatut
i presentar la declaració
d’activitats i bens. El nou
diputat havia rebut pressions de la direcció del seu
partit perquè renunciés a
l’acta en benefici del número 5, Eduardo Bolaños.

Serrano, que ja havia estat diputat i fins i tot secretari general del PP català,
va renunciar a tots els càrrecs orgànics el gener del
2021, poc abans de les
eleccions, a fi de preparar
la seva defensa després
que fos denunciat per una
companya de partit per
una presumpta agressió
sexual comesa el 2016. El

Serrano, quan va deixar els
càrrecs fa 14 mesos ■ ACN

dans, partit que s’ha distingit per l’atac al sistema
d’immersió lingüística.
Tanta relació hi té que
fins i tot va arribar a concórrer a unes eleccions
municipals.
Aquesta informació,
que va tenir un ampli ressò mediàtic, va generar
dues conseqüències. Per
un costat, el digital va rebre una allau de crítiques i
atacs a través de les xarxes socials, i per un altre,
es va rebre la trucada dels
Mossos d’Esquadra demanant informació sobre el
digital, el responsable de la
informació i d’una piulada
on s’explicava el tema del
pare del nen.
Aquesta acció sobre Llibertat.cat va fer atemorir
el redactor de la informació, que va acabar esborrant-la del diari. De moment, en el cas d’aquest digital, la investigació no ha
anat a més.
Sí que forma part de la
investigació de la fiscalia
un membre de la Intersindical que va fer una piulada, en clau d’humor, rientse d’aquells que diuen que
a Catalunya es persegueix
els nens que parlen en castellà, en la qual deia que es
faria uns canalons amb la
carn d’aquests menors. Al
marge de la citació a fiscalia, aquesta piulada també
va comportar la reacció airada de ciutadans de tendència espanyolista, que
van assetjar el seu autor a
la xarxa.
Una de les persones que
ahir van anar a declarar
pel contingut d’una piulada va rebre l’assistència
jurídica de la Plataforma
per la Llengua. Aquesta
entitat segueix amb preocupació la investigació de
la fiscalia i s’ofereix als
afectats per donar-los suport jurídic. ■

jutjat d’instrucció es va inhibir del cas, però el TSJC
decidiria investigar-lo el
novembre del 2020, fet pel
qual va declarar aquell desembre i el partit va obrir-li
expedient informatiu per
aclarir els fets, que ell sempre ha negat i ha qualificat
d’“extorsió” i “xantatge”.
Fonts de la direcció del PP
citades ahir per Efe admetien que la retenció de l’acta és una “mala notícia”, i
ho atribuïen a una estratègia de la defensa de Serrano, ja que en passar a ser
aforat el procés judicial al
TSJC pot ser més àgil que
en un jutjat ordinari. ■

