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llarg” i que calia començar
el camí, però que el document de base de l’abril recolliria “principis inspiradors” que es debatrien
amb els partits, ens locals i
tots els sectors implicats
i que “la concreció” aniria
“lligada absolutament a
les conclusions d’aquesta
comissió”. Una comissió
que va néixer d’un acord
d’ERC amb la CUP el 26
de novembre passat i que
ha de tenir una durada
d’un any.

El conseller Joan Ignasi Elena, amb la presidenta de la comissió d’Estudi del Model Policial, Dolors Sabater (CUP), i la lletrada Anna Casas ■ A. GARCÍA / EFE

Elena anuncia la nova llei
policial al marge de Junts

a El conseller diu en la comissió del Model Policial que a l’abril tindran fet un esbós i que vol aprovar
l’avantprojecte a finals del 2022 a Cuevillas es mostra sobtat i li retreu que no era el marc de discussió
Jordi Alemany
BARCELONA

El conseller d’Interior,
Joan Ignasi Elena, va tornar a posar en relleu la descoordinació entre els socis
de govern de la Generalitat en anunciar en una nova sessió de la comissió
d’Estudi del Model Policial
que un grup de treball intern està treballant per tenir enllestit a l’abril un esborrany de la nova llei de
policia per iniciar un debat
que acabi amb l’aprovació
de l’avantprojecte de llei
aprovat per l’executiu en
el darrer trimestre d’enguany. L’anunci va “sobtar” el representant de
JxCat a la comissió, el diputat Jaume Alonso-Cuevillas, que va retreure a
Elena que no és “gaire
oportú políticament” explicitar “amb aquest nivell
de detall una nova llei”,
quan precisament encara
s’està abordant en comissió l’estudi del model
policial. “No era el fòrum”,
va insistir Alonso-Cuevillas, exposant-li que, quan
l’executiu aprovi l’avantprojecte de llei, “entrarà al

Les frases
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“El marc normatiu a
Catalunya fa anys que
ha quedat obsolet i
necessita una revisió”
Joan Ignasi Elena
CONSELLER D’INTERIOR

Parlament i aleshores la
comissió d’Interior farà la
ponència oportuna, en què
hi haurà temps de sobres
per discutir”.
La nova llei, que substitueix la del 1994, és una
antiga aspiració que fa
anys que no es concreta
malgrat la voluntat expressada pels predecessors d’Elena. Precisament
un d’ells, ara diputat del
PSC-Units, Ramon Espadaler, també va requerir
l’aclariment del conseller
en entendre que el govern
tindria un text articulat
aquest trimestre, fet que
suposaria que “gairebé hagués de plegar aquesta comissió” d’estudi del model.
Elena els va respondre a
tots dos que “el temps de
redacció d’una llei és molt

“Estic segur que no
seria acceptada la
utilització de gossos
ensinistrats o cavalls
en manifestacions”

“Ens ha parlat de
les bases de la futura
llei de policia i no sé
si és gaire oportú
políticament”

COMISSARI EN CAP DELS MOSSOS

DIPUTAT DE JXCAT

Josep Maria Estela

Jaume Alonso-Cuevillas

“Demanem que sigui
respectuós amb el
ritme dels treballs
d’aquesta comissió”
Ramon Espadaler

DIPUTAT DE PSC-UNITS PER AVANÇAR

Eines per a la Brimo i l’ARRO i més component humà

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

Bona part de la compareixença del comissari en cap dels
Mossos, Josep Maria Estela,
la va dedicar a desgranar les
actuacions en matèria d’ordre públic i les actuacions de
l’Àrea de Brigada Mòbil (Brimo) i l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), assegurant que la intenció és
apuntalar línies de millora,
però “subordinades a les
conclusions que s’emetin des
de la mateixa comissió”. Estela va recordar que després
d’una resolució al Parlament
van deixar d’utilitzar les pilotes de goma el 2014 i van incrementar les tasques de
mediació com a eina prèvia,
però sigui quina segui la deci-

sió que es prengui finalment
a la comissió, Estela va fer
una petició als diputats perquè tinguin en compte que
necessitaran les “eines necessàries” per “restablir l’ordre públic i la pau social”
complint els principis de
qualsevol actuació policial:
proporcionalitat en l’ús de la
força, congruència, oportunitat i el de la mínima intervenció. En aquest sentit, va expressar que els mètodes, les
estratègies i les eines utilitzades en el model de gestió de
l’ordre públic “han d’estar
d’acord amb el conjunt de valors i creences de la nostra
societat” per tenir reconeixement i legitimitat, fet que li va

servir posteriorment per manifestar: “Estic segur que
no seria acceptada la utilització de gossos ensinistrats o
cavalls en manifestacions
[com fan a Alemanya, França
i els Països Baixos].”
Estela també va reivindicar tenir més en compte el
“component humà” en parlar
d’ordre públic i va demanar a
la comissió estudiar l’establiment de períodes de permanència màxima dels agents
en aquestes unitats com fan
altres policies en l’àmbit europeu, a més d’incloure formació continuada i “controls
de salut periòdics de l’estat
anímic i motivacional” dels
agents.

Seguretat i fiscalització
Elena va exposar la necessitat de reformar la llei
d’ordenació del sistema de
seguretat pública per incloure un model que, a
banda del policial, també
inclogui els sistemes
d’emergències i protecció
civil, la formació, selecció i
recerca i que tingui l’Institut de Seguretat Pública
“al centre”. Elena va exemplificar la idea de seguretat que imagina amb la
intervenció coordinada de
tots aquests cossos durant
els aiguats d’Alcanar de
l’estiu. Grups com JxCat i
la CUP li van demanar pronunciament sobre el possible control i la fiscalització d’actuacions dels Mossos per a organismes externs. El conseller va admetre que no li agradava la
paraula fiscalització i, reconeixent que el cos ja ho
estava prou, de fiscalitzat,
internament i externa, no
va tancar la porta que altres òrgans ajudin “en la
millora” de la rendició de
comptes. La concreció, però, la va deixar per a sessions de treball posteriors.
La mateixa pregunta,
afegint-s’hi el PSC, ECP i
Cs, es va fer al comissari
en cap dels Mossos, Josep
Maria Estela, en la seva intervenció posterior. Estela va dir que, al seu parer,
els mecanismes interns de
control eren suficients
amb la Divisió d’Avaluació
de Sistemes i la Divisió
d’Assumptes Interns. Pel
que fa a incrementar els
controls externs, va traspassar la responsabilitat:
“Ho han de decidir vostès,
la societat.” Amb relació a
les actuacions d’ordre públic, es va mostrar partidari d’explorar “sistemes
que permetin aprofundir”
en la “geolocalització de
vehicles i de determinats
agents, o de la traçabilitat
de determinades armes i
eines”, però va dir que ho
detallaran altres membres del cos en futures
compareixences. ■
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La fiscalia veu la querella a
Colau igual que la ja arxivada

a L’alcaldessa de Barcelona denuncia una guerra bruta als jutjats en contra de la gestió del seu
govern a La defensa esperarà un temps prudencial per demanar l’arxivament de les actuacions

Ada Colau, sortint de la Ciutat de la Justícia, on ahir va anar a declarar com a investigada al jutjat d’instrucció 21 ■ QUIQUE GARCÍA / EFE

Jordi Panyella
BARCELONA

La fiscalia considera que la
querella presentada contra l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per presumptes irregularitats en
la concessió de subvencions és igual en un 99,9%
al contingut d’una denúncia que es va presentar
pels mateixos fets davant
el ministeri fiscal i que ja
va ser arxivada al seu dia.
Els dos escrits de denúncia van signats pel mateix

advocat, un lletrat de Granada que es diu Ernesto
Osuna, si bé la denúncia a
la fiscalia la va presentar
en nom d’Abogados por
la Constitución i la querella, en representació de
l’Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática.
Les sensacions transmeses per fonts de la fiscalia que el cas no tindrà gaire recorregut judicial són
les mateixes que van explicar els advocats de l’alcaldessa, Olga Tubau i Àlex

Solà, que van anunciar la
intenció de demanar l’arxivament del cas, tot i que
esperaran un temps prudencial perquè no es descarta que el jutge pugui
ordenar alguna altra diligència, com l’interrogatori com a testimoni de
l’interventor general de
l’Ajuntament barceloní.
Les mateixes fonts de
la fiscalia consideren que,
en cas d’existir una infracció, seria “lleugeríssima”, i, com van fer els advocats des del ministeri

Un vot del TC censura que
Barrientos jutgés Torra
Redacció
BARCELONA

El magistrat Ramón Sáez
del Tribunal Constitucional (TC) sosté que el jutge
Jesús María Barrientos,
president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), no havia
d’haver jutjat l’expresident Quim Torra perquè,

abans de presidir el judici,
havia opinat sobre l’ordre
de la Junta Electoral Central (JEC) de retirada de
símbols als edificis de la
Generalitat i havia manifestat el seu rebuig al terme “presos polítics” en
abandonar un acte del
Col·legi d’Advocats en què
un orador s’hi va referir
–precisament el terme

“presos polítics” era inclòs
a la pancarta del Palau de
la Generalitat per la qual
Barrientos va jutjar i inhabilitar el president Torra.
Ho sosté Sáez en el seu vot
discrepant a la decisió del
TC de rebutjar el recurs
d’empara presentat per
l’expresident de la Generalitat. Sáez considera “legítima i raonable” la sospi-

Un líder de la lògia maçònica

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

públic, ara s’estarà a l’expectativa del proper pas
que faci el jutge.
A Colau se l’acusa d’afavorir organitzacions per a
les quals ella havia treballat, com la PAH, concedint-los subvencions. La
defensa argumenta que
dos informes d’intervenció de l’Ajuntament van
validar
la
concessió
d’aquestes ajudes, que, a
més, ja s’havien concedit
en anys anteriors a l’accés
de Colau a l’alcaldia.
La primera regidora de
l’Ajuntament de Barcelona va valorar la seva declaració en una compareixença posterior des de la
Galeria Gòtica de l’ajuntament. Pel que fa a la qüestió judicial, es va mostar
satisfeta d’haver-se pogut
explicar. Durant la declaració, Colau va assenyalar
al jutge que ella no intervé
en el procés de concessió
de les subvencions, més
enllà del moment en què
la comissió de govern les
aprova, gairebé en bloc,
perquè ja venen avalades
per intervenció.
En la valoració pública,
Colau va posar l’accent a
denunciar una ofensiva
contra el seu govern, que
ja acumula deu querelles
per presumpta corrupció,
totes arxivades fins avui.
L’alcaldessa
atribueix
aquesta estratègia als
grups de pressió vinculats
al negoci immobiliari i de
l’aigua, i també directament a Agbar, que ha posat
dues d’aquestes querelles.
“No volen que hi hagi un
debat públic sobre la gestió
del servei de l’aigua”, va dir
Colau, que els va acusar de
fer un ús malèvol de la justícia. L’alcaldessa també
va denunciar una campanya d’intimidacions a través de portals a internet
amb notícies falses. ■

Ernesto Osuna és el gran
mestre de la lògia maçònica
a la seva delegació d’Andalusia. Així apareix, amb foto i
discurs de presentació, en el
web d’aquesta organització.
També és l’advocat que ha
signat les denúncies presentades, primer, a la fiscalia i,
després, al jutjat contra Ada
Colau pels mateixos fets.
Osuna va declinar ahir fer declaracions sobre el cas. En

canvi, l’entitat que representa
va fer un comunicat en què
criticava el fet que l’alcaldessa només va voler respondre
a la fiscalia i al seu advocat.
També a la tarda, la cap de
Junts per Catalunya a l’Ajuntament, Elsa Artadi, va lamentar el fet que Colau hagi
estat la primera alcaldessa
investigada per un jutjat i va
assegurar que el cas està danyant la imatge de la ciutat.

ta de Torra sobre la manca
d’imparcialitat del president del TSJC que Torra
va adduir en el seu recurs.
Sáez també dubta si la inhabilitació com a president es podia estendre
sense justificació al seu
càrrec de diputat.
A més, en l’altre vot particular del magistrat Juan
Antonio Xiol, que també
subscriu Sáez, es qüestiona la proporcionalitat de la
privació “automàtica i indefectible” del càrrec. Tots
dos veuen “dubtes fonamentats” de fer-ho automàticament en el cas de
desobediència. ■

Jesús María Barrientos, president del TSJC i del judici que
va inhabilitar l’expresident Torra ■ ACN
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Set detinguts més pel tall
del Tsunami a la Jonquera
a Els Mossos van continuar executant ahir les ordres d’arrest del jutjat 4 de
Figueres a Ja han dut per la força 11 persones a declarar per la protesta a l’AP-7
Ò.P.J.

“És vergonyós
que no s’hagi
arxivat encara”

BARCELONA

ANUNCI

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament
d’Olèrdola, en sessió ordinària de 21 de febrer de 2022, ha adoptat l’acord relatiu a l’aprovació definitiva del conveni entre l’Ajuntament d’Olèrdola i Obres Clavé, SA, pel manteniment de les obres d’urbanització del sector Sud-10 de la Plana de les Feixes Moja
(en substitució de la Junta de Conservació),
amb una vigència de cinc anys, des de l’acta
de recepció de les obres d’urbanització, la
qual finalitza en data 9 de març de 2025.
L’acord ordena publicar l’edicte corresponent
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i l’anunci en un dels diaris de més difusió de la província.
Per tal de donar compliment al que s’estableix a l’article 70 tercer de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, i a l’efecte de garantir l’accés per mitjans telemàtics, l’acord d’aprovació podrà
consultar-se al tauler electrònic de l’Ajuntament
d’Olèrdola,
accedint
a
https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=8145800
01.
S’acorda la tramesa de l’acord i del conveni
degudament signat al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en el termini d’un mes des de la seva
aprovació, perquè sigui inscrit a la secció de
convenis urbanístics de l’instrument de divulgació telemàtica del planejament urbanístic
de l’administració de la Generalitat.
Olèrdola, 3 de març de 2022
L’alcalde, Lucas Ramírez Búrdalo

—————————————————————————————————

La protesta va tenir lloc l’11 i 12 de novembre del 2019 ■ Q.P.

ara, ja que, segons el TSJC,
en el cas dels altres dos no
es va poder fer l’última citació. Fonts judicials remarquen que a tots se’ls
havia citat “en un mínim
de cinc ocasions” sense
que hi anessin.
Entre els arrestats ahir
hi ha cinc persones de
Manresa –entre elles el regidor de la CUP Jordi Trapé–, una de Navarcles i una
altra de Valls. Activistes
d’Alerta Solidària van anar
a donar-los suport a Figue-

180579-1254401L

Ajuntament
d’Olèrdola

849690-1255759Q

Els Mossos van executar
ahir al matí a primera hora
set detencions més de les
ordenades pel jutjat 4 de
Figueres arran del tall de
l’AP-7 instigat pel Tsunami Democràtic entre la
Jonquera i el Pertús el novembre del 2019, com a
protesta per la sentència
del Suprem contra els impulsors de l’1-O. La vigília
ja havien arrestat quatre
activistes més, que igualment s’havien negat a
comparèixer fins ara al jutjat, tot i les diverses citacions per declarar sobre
els fets, pels quals hi ha
oberta una macrocausa
amb uns 200 investigats
per presumptes delictes
de danys i desordres públics. En total, són 14 les
persones que van desobeir
i no van acudir a declarar
al llarg del procediment,
tampoc en l’última cita
que van rebre el 4 de febrer
del nou jutge que ha agafat
el cas, tot i que només són
una dotzena els encausats

res, on van ser traslladats a
declarar davant del jutge
–tot i que la majoria s’acolliria al dret de negar-s’hi–,
que al vespre els va deixar
en llibertat. Ben bé a la mateixa hora es van muntar
concentracions de suport
a la plaça de Sant Domènec
de Manresa i a la plaça del
Blat de Valls. Entre els encausats també hi ha veïns
d’Amposta, Caldes de Malavella, Campdevànol, l’Escala, Montmelús i Sant Pere de Riudebitlles. ■

Un dels arrestats ahir, el regidor manresà Jordi Trapé, va
denunciar en un vídeo a les
xarxes que l’han detingut per
“haver-se negat a participar
en un procés repressiu”. Trapé, que diu que també va manifestar-se com a càrrec electe i, per tant, en defensa dels
drets col·lectius, considera
“vergonyós” que la causa no
s’hagi arxivat encara dos anys
i mig després, i que continuï
l’“atac a la llibertat d’expressió i manifestació”. “Desobeir
és la meva opció per dir prou
a la repressió”, deia l’edil, que
veu la desobediència com
una via necessària per a la independència. Una altra detinguda ahir, l’exregidora cupaire
a Navarcles, Ylènia Morros,
també denunciava en un altre
vídeo que la causa no s’arxivi.
“Si el tall no s’hagués fet en el
marc d’una lluita independentista no hi hauria hagut
cap procés judicial”, clamava.

Aquesta acció al col·legi Pau Claris és una de les que ha
analitzat el jutge d’instrucció ■ EPA

El jutge només
cita 11 policies
per l’1 d’octubre
a Disset agents

queden fora de la
investigació d’un
jutjat de Barcelona

Jordi Panyella
BARCELONA

Onze agents de la Policía
Nacional dels que van participar en els actes de repressió contra els col·legis
electorals de l’1 d’octubre
del 2017 a Barcelona han
estat citats a declarar com
a investigats per la seva acció per ordre del jutjat
d’instrucció 7 de la ciutat.
El magistrat ha revisat
les imatges de vídeo grava-

des en deu col·legis i ha arribat a la conclusió que 17
policies han de quedar al
marge de la investigació.
En alguns casos, el jutge
dona a entendre que hi ha
una evident desproporció
en l’acció policial, com en
el cas d’un agent que va
anar a l’escola Víctor Català i va pegar diverses vegades a una persona que havia tirat a terra, “sense que
s’arribés a entendre la necessitat d’aquesta actuació”, diu la resolució judicial.
Entre les escoles examinades hi ha la Ramon
Llull, la Pia de Sant Antoni
o la Pau Claris. ■
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en darrer terme, el seu dipòsit o incineració.
El manifest deixa clar
que els signants no s’oposen a la creació d’un impost estatal sobre els residus però sí a un articulat
de la llei que no blindi el cànon que Catalunya ja fa
vint anys que aplica, amb
un èxit progressiu, com un
model, fins i tot, de referència. Una mostra de la
importància que el govern
dona al manteniment de
la fiscalitat catalana de residus és la signatura del
manifest per part de tots

La frase

—————————————————————————————————

Representants d’entitats i institucions que ahir signaven el manifest al Palau de la Generalitat ■ ACN

Front comú en defensa del
cànon de residus que una
llei estatal posa en perill
a Entitats i institucions signen un manifest a favor d’un model que incentiva el
reciclatge a Aragonès veu “un atac frontal” al model català, que és referent
Xavier Miró
BARCELONA

130138-1255684Q

Ajuntaments –Barcelona,
Lleida, Tarragona, Girona
o Mataró, entre d’altres–,
sindicats, entitats ecologistes, gestors de residus,
cambres,
associacions
municipalistes i grups parlamentaris –ERC, Junts,
CUP i En Comú Podem–
signaven ahir amb el govern encapçalat pel president Pere Aragonès un
manifest en defensa del
cànon de residus català

que posa en perill un projecte de llei estatal sobre
residus i sòls contaminats.
La proposta estatal implanta un impost sobre la
generació de residus, però
sense el caràcter finalista
que sí té el cànon català –a
Catalunya la major part
dels diners recaptats financen infraestructures
de reducció i reciclatge i
permeten als ens locals
equilibrar els costos de
gestió premiant per ordre
de preferència la selectiva,
el tractament de la resta i,

Retornats 620 de 647 milions

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

El cànon de residus municipals ha recaptat 647 milions
del 2004 al 2021 augmentant
progressivament la pressió
impositiva. El 2002 se n’han
recaptat 82 i s’estima que se
n’hauran recaptat 90 el 2021.
Del global, 170 milions s’han
destinat a infraestructures
de tractament i valorització
de les fraccions resta i orgànica. D’altra banda, se n’han
destinat 450 a equilibrar els

costos de gestió afavorint la
selectiva per damunt de la
fracció resta i el tractament
d’aquesta per damunt de la
incineració i el dipòsit. Se
n’han retornat als ens locals
280 aconseguint recollir el
2020 més de 400.000 tones
d’orgànica. Més de 38 han finançat 3.000 t/a de residus
perillosos; 50, el tractament
previ; i més de 9, la caracterització d’orgànics i compost.

“No ens oposem [...] a
un impost a l’Estat, [...]
però sí que deixi fora
comunitats que ja
tenim una eina fiscal”
MANIFEST EN DEFENSA DEL CÀNON
SOBRE LA DISPOSICIÓ DE RESIDUS A
CATALUNYA

POLÍTICA

El Parlament inicia
els treballs per
refer el reglament
El Parlament va constituir ahir
la comissió que s’encarregarà
de reformar el reglament de la
cambra. Entre els objectius
que s’han marcat els grups hi
ha el d’incorporar la perspectiva de gènere, implantar les votacions telemàtiques i la millora dels mecanismes de transparència, les deficiències de la
qual es van evidenciar amb la
recent polèmica que es va generar sobre les llicències
d’edat, un règim que permetia
a funcionaris de més de 60
anys continuar percebent el
sou íntegre sense anar a treballar fins a la jubilació. Igualment també es debatrà la proposta de suprimir l’article 25.4,
fet que blindaria Borràs davant un possible processament judicial. ■ REDACCIÓ

SOCIETAT
els exconsellers de Medi
Ambient, de diferent signe polític i govern– Salvador Milà, Francesc Baltasar, Lluís Recoder, Santi
Vila, Josep Rull i Damià
Calvet.
“El sistema funciona,
funciona correctament. I
és imprescindible mantenir-lo. Avui denunciem
que el projecte de llei estatal és un atac frontal al sistema d’èxit de gestió de residus de Catalunya”, afirmava Aragonès en l’acte
de signatura ahir a Palau.
El president va demanar
fer front comú “per blindar el cànon” i va advertir
que la redacció actual de la
llei estatal envaeix competències, deixarà els ens locals sense els recursos per
poder avançar en la reducció de residus i prendrà al
Parlament capacitat legislativa en la matèria. ■

La concertada
s’uneix a la vaga
de professors
Els professors de l’escola concertada i d’educació especial
s’uniran a la vaga convocada
en el sector educatiu per als
dies 15 i 16 de març, segons
van anunciar ahir representants de la UGT, CCOO i la
USOC. Els convocants, denuncien l’actitud “immobilista
i la manca de diàleg” del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, en temes com
ara la modificació del currículum o el calendari escolar. En
aquesta tessitura demanen la
retirada de l’ordre de calendari escolar i la retirada del decret de currículum de l’educació bàsica. També exigeixen
un increment de la inversió en
educació fins a arribar al 6%
del PIB, o reduir les ràtios estructurals, entre altres punts.
■ REDACCIÓ

