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Ajuntament de
Premià de Dalt

L’ANC impulsa una
campanya per pagar els
impostos a la Generalitat
a Pensada a llarg termini, veu la primera fita en la declaració de la renda a Vol

mobilitzar les bases per pressionar el govern per reforçar la hisenda catalana
Xavier Miró

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha posat en
marxa una campanya en
reivindicació de la sobirania fiscal perquè empreses, administracions i particulars paguin els impostos a l’Agència Tributària
de Catalunya amb el doble
objectiu de donar a la Generalitat “el poder que ara
no té”, però també de pressionar-la perquè prepari
l’administració per així
poder assumir la recaptació de tots els impostos a
Catalunya.
La campanya de l’ANC
agafa el relleu de la que va
impulsar amb poc èxit el
2012 la Plataforma Catalunya Diu Prou, els organitzadors de la qual han
assessorat ara l’Assemblea. Paluzie va voler
agrair ahir la col·laboració
d’una de les impulsores,
Carme Teixidor, i va afirmar que, si aleshores
l’ANC l’hagués fet seva
promocionant-la i implicant-hi les seves bases, el
fracàs de la declaració
d’independència del 2017
potser no hauria estat tal.
La campanya Jo pago a
Catalunya. Fem sobirania fiscal suposa la posada
en marxa d’un web informatiu que explica com pagar els impostos a la Generalitat, però també la mobilització de les assemblees territorials de l’entitat estendre la campanya
a les entitats, les empreses, els autònoms, les administracions locals i els
particulars de la seva zona
–una promoció que l’ANC
reconeix que serà difícil
els pròxims mesos amb les
limitacions de sociabilització que cal adoptar per
reduir els contagis de la
Covid-19. “No ens hem posat objectius quantitatius
perquè primer s’han de
posar en marxa totes les
assemblees locals i això
ens donarà un indicador.
Per la dificultat de la pan-
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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 19 d’octubre de 2020, ha aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre d’altres, els
acords següents:
Primer. APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2021 i
següents, així com el seu text refós.
Segon. APROVAR provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
Ordenança fiscal núm. 1. Impost sobre béns immobles
Ordenança fiscal núm. 2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança fiscal núm. 3. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Ordenança fiscal núm. 4. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Ordenança fiscal núm. 5. Impost sobre activitats econòmiques
Ordenança fiscal núm. 9. Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports
Ordenança fiscal núm. 10. Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en
matèria d’urbanisme
Ordenança fiscal núm. 12. Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de
cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local
Ordenança fiscal núm. 14.Taxes per la prestació del servei de gestió de residus
Ordenança fiscal núm. 16.Taxa per prestació de serveis a les escoles bressol municipals
Ordenança fiscal núm. 17. Taxa per prestació de serveis per ensenyaments especials a establiments municipals
Ordenança fiscal núm. 18 Taxa per la prestació del servei d’atenció domiciliària
Tercer. Exposar al públic, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al BOP i en un diari de gran difusió
de la Província, els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals
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 tinguin un interès directe o 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
haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Quart. Els acords definitius en matèria de modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2021,
així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Josep Triadó i Bergés
L’alcalde
Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document en la data que hi figura.

Els responsables de l’ANC presentant ahir la campanya telemàticament ■ EL PUNT AVUI

3.000 milions contra 63.000

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

“Amb els impostos que recapta, la Generalitat no està
en disposició ni de cobrir les
despeses de la seva autonomia. Està en una posició de
feblesa respecte de l’Estat”,
afirma Arnau Padró, membre
de la comissió Fem República, que també va ser en la
campanya de la plataforma
Catalunya Diu Prou.

El web de la campanya
mostra les dades del 2018
publicades pel Departament
de la Vicepresidència i el
d’Economia i Hisenda, segons les quals el govern català va recaptar 3.779 milions
mentre que, aquell mateix
any, la hisenda estatal en va
recaptar 63.146 a Catalunya i
els ens locals, 5.029.

dèmia no és tan fàcil fer
campanya porta a porta”,
admetia Paluzie ahir en la
presentació telemàtica de
la iniciativa.
Paluzie defensa aquest
“exercici pràctic d’independència fiscal”, explica
que la finestreta única
permet fer-ho legalment i
que “és una manera de reconèixer la Generalitat
com la nostra autoritat fiscal”, que recorda que només recapta un 5% dels
impostos que es paguen al
país.
Aleix Andreu, el nou coordinador de la comissió
Fem República, explica
que és una campanya a
llarg termini i de llarga durada que pretén recollir els
primers fruits amb el pagament de l’IVA del quart tri-

La frase
—————————————————————————————————

“Ingressant els
nostres impostos a
l’Agència Tributària de
Catalunya li donem un
poder que ara no té”
Elisenda Paluzie
PRESIDENTA DE L’ANC

mestre d’aquest any, que
es farà a començaments
del 2021 i que arribarà al
punt àlgid amb la presentació de la declaració de la
renda al maig i juny.
Andreu també insta els
contribuents a demanar a
la seva gestoria de confiança que els gestioni el pagament dels impostos a la
Generalitat –el web també
ofereix una llista de gesto-

ries que ja col·laboren en la
iniciativa. Tot i que la campanya també té com a objectiu que la Generalitat
prepari l’Agència Tributària Catalana per a la gestió
integral dels impostos catalans, Paluzie creu que
l’organisme està avui més
preparat que el 2012 perquè, pròximament, haurà
de recaptar l’impost dels
vehicles que paguen uns
quants milions de catalans.
Encara que no vol vincular la seva posició respecte dels partits al compromís d’aquests de pagar
els seus impostos a la Generalitat, l’ANC espera
que els independentistes
facin el pas i recorda que la
campanya de sobirania fiscal s’impulsa a pocs mesos
de les eleccions al Parlament, en què els partits
hauran de dir “com i què
pensen fer”.
L’Assemblea revelava
ahir que un centenar de
contribuents que van participar en la campanya pionera del 2012 continuen
pagant els impostos a la
Generalitat i que en aquell
moment ho van arribar a
fer “fins a un centenar
d’ajuntaments” i alguns ho
continuen fent com ara el
de Sant Pere de Torelló. ■
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Joaquim Forn, Josep Rull i Jordi Sànchez, en una sortida de la presó de Lledoners, el juliol passat ■ ACN

L’absolució de Trapero, impuls
als indults dels presos polítics
a Les defenses estudien si presenten un escrit al TC, tot i que no previst en la llei, en què indiquin
que se’ls ha vulnerat el dret d’igualtat a El principal escull és que la sentència no és ferma
Redacció
BARCELONA

Les possibilitats que el Tribunal Suprem revisi ara la
condemna als presos polítics després de l’absolució
del major Josep Lluís Trapero són mínimes, però la
sentència de l’Audiencia
Nacional, feta pública
abans-d’ahir, pot afavorirlos en la tramitació de l’indult, demanat al govern espanyol, i en els seus recursos per vulneració de drets
al Tribunal Constitucional
(TC), en aquest cas del
principi d’igualtat, segons
els defensors i juristes consultats per Efe.
L’escull principal, que
tots admeten, és que l’ab-

solució de l’excúpula de la
policia catalana no és ferma, fet que fa impossible
reclamar una revisió, que
alhora, per llei, està molt
delimitada a tenir fets o
proves noves (com ara que
es denunciés el coronel de
la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos i fos condemnat per fals testimoni
en el judici).
Les contradiccions entre la sentència de l’Audiencia Nacional i la del Suprem sobre els mateixos
fets arriben a ser clamoroses en el cas de l’exconseller d’Interior Joaquim
Forn: segons el Suprem, va
posar la policia catalana al
servei del procés dissenyant un dispositiu “insu-

Millo sosté que el major va jugar un doble joc

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

El que era delegat del govern
espanyol a Catalunya durant
l’1-O, Enric Millo, continua defensant que els Mossos d’Esquadra van ser un engranatge clau per a la celebració del
referèndum, independentment del que digui la sentència de l’Audiencia Nacional. A
partir d’aquesta tesi, i aprofitant una entrevista radiofònica, Millo va assegurar ahir
que Trapero ha estat “molt

astut” perquè “va obeir Déu i
el diable i li han donat la raó”.
Per dir-ho amb paraules més
planeres, el polític del PP sosté que el que va ser major de
la policia catalana va jugar un
doble joc, ja que va facilitar
que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont,
pogués dur a terme els seus
objectius “fora de la llei” i, segons la sentència, al mateix
temps no va desobeir les or-

dres dels qui li demanaven
que impedís el referèndum.
Per la seva banda, la que ara
és delegada de l’Estat a Catalunya, Teresa Cunillera, va
manifestar també ahir que la
Guàrdia Civil farà “les seves
reflexions internes” després
que la resolució judicial hagi
desautoritzat el gros de les
acusacions que formulava el
cos armat contra l’antiga cúpula dels Mossos.

ficient” per impedir l’1-O,
mentre que l’Audiencia Nacional elogia aquest desplegament per la seva “prudència” i per haver apostat

per la “mediació” davant
l’ús de la força policial.
Els advocats admeten,
però, que intentar la revisió d’una sentència ferma

arran de la decisió d’un altre òrgan, jeràrquicament
inferior, pot estar abocat al
fracàs, encara que existeix
un petit marge de manio-

bra si presenten proves
que el Suprem no va tenir
ocasió de valorar, però sí
l’Audiencia Nacional, com
ara haver examinat amb
detall els dispositius policials de l’1-O i el 20-S.
Més enllà del Suprem,
creuen que la sentència de
Trapero, encara que no sigui ferma, pot beneficiarlos en l’expedient d’indult
que està tramitant el govern espanyol, i també sospesen remetre-la al Tribunal Constitucional per ampliar els seus recursos
d’empara. En una entrevista a RAC1, Xavier Melero, advocat de Joaquim
Forn, va assenyalar ahir
que la sentència de Trapero pot tenir conseqüències
de cara a l’indult, atesa
“l’existència de dos pronunciaments contradictoris sobre els mateixos
fets”, però veu complicada
la via del recurs de revisió,
perquè la decisió del Suprem és ferma i es va dictar
d’acord amb una “lliure valoració de la prova”.
Similar és la posició de
la defenses dels Jordis, dos
condemnats més que es
poden veure beneficiats
pel relat de fets provats de
la sentència de Trapero,
que al·ludeix al caràcter
pacífic i indefens dels concentrats el 20-S i els votants de l’1-O. “És difícil,
perquè en un recurs de revisió és necessària una prova nova, fets nous”, assenyala Jordi Pina –advocat
de Jordi Sànchez i dels exconsellers Jordi Turull i Josep Rull–, tot i que creu
que els arguments de l’Audiencia Nacional podrien
utilitzar-se en instàncies
superiors (al TEDH) per
demostrar la “falta d’un
criteri únic davant els mateixos fets” i “l’anomalia
que es van jutjar fets connexos en diferents procediments”. “Una de les vàlvules de seguretat del sistema davant aquest tipus
de situacions és l’indult”,
opina l’advocat Àlex Solà,
que creu que la sentència
de Trapero pot servir per
convèncer el govern espanyol que van ser víctimes
d’una injustícia que tenen
a les mans corregir. ■

Les frases

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

“La figura del major,
com la dels que van
ser acomiadats de
manera injusta,
s’hauria de restituir”

“La sentència
demostra que els
Mossos són una
policia exemplar i
democràtica”

“Estic convençuda
que la Guàrdia Civil
farà les seves
reflexions internes
sobre aquest afer”

“Reconec que
Trapero ha estat astut,
va obeir Déu i el
diable i li han acabat
donant la raó”

“La fiscalia faria molt
bé de no presentar-hi
recurs, perquè ens
agradaria que deixés
de fer el ridícul”

“No es pot comparar
la minuciosa valoració
de prova que s’ha fet
en el cas Trapero i la
del judici del procés”

CONSELLER D’INTERIOR

EXDIRECTOR DELS MOSSOS

DELEGADA DEL GOVERN ESPANYOL

EX-DELEGAT DEL GOVERN ESPANYOL

ADVOCAT DE JOAQUIM FORN

ADVOCAT DE DOLORS BASSA

Miquel Sàmper

Pere Soler

Teresa Cunillera

Enric Millo

Xavier Melero

Mariano Bergés
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Silenci, la pitjor mentida

CANVI · Tot i dedicar a Trapero nombroses portades des de fa tres anys, els diaris afins a Madrid ignoraven ahir en primera
plana l’absolució del major FUTUR · Admeten que el dictamen és molt “difícil de digerir” i demanen que es presenti recurs
Laia Bruguera
BARCELONA

D

142017-1234342Q

iuen que la pitjor mentida és el silenci. Quedava demostrat ahir
veient les portades dels
diaris que des de fa més de tres
anys tenen el major dels Mossos
d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, en el punt de mira. “El braç
policial de l’1-O, al seient dels
acusats”, deia en primera plana
l’ABC el 20 de gener d’aquest
any, quan començava el judici a
la cúpula de la policia catalana.
El resultat d’aquesta causa, però, l’ha ignorat el rotatiu nou
mesos després, quan ha quedat
desmuntat el relat de la fiscalia
–aplaudit i amplificat per la caverna mediàtica– que acusava
el major de “subvertir la llei” per
posar-se al servei del projecte
independentista. Cap al·lusió
tampoc en primera plana a la

sentència absolutòria del major
a La Razón i El Mundo, mitjans
que també van dedicar-li nombroses –i enceses– portades des
de dies abans de l’1-O.
A l’interior d’aquest últim
diari, sota l’explícit títol de “Trapero no pot ser absolt d’inhibició”, l’editorial destacava ahir
que el resultat de la sentència
“no ha de ser compartit, sobretot quan la presidenta de la sala
ha emès un vot particular discrepant”. Assegurava, doncs,
que el fet que la defensa de Trapero hagi “demostrat l’habilitat
suficient per aconseguir que els
altres dos magistrats no hagin
advertit delicte provat al llarg
del judici no amaga els fets”,
que segons la seva opinió són
que “sense la calculada inhibició de qui estava al capdavant
de la policia catalana aquell fatídic dia, el referèndum no s’hauria pogut celebrar”. A dins, el

article en què explica que “el tribunal avala la prudència de Trapero per minimitzar danys l’1-O”.

Cap referència a l’absolució de Trapero i l’excúpula dels Mossos ■ EPA

diari encapçala la peça que parla de la sentència amb l’argumentari de la magistrada que
discrepa, titulant que “va contribuir a la connivència amb els
polítics”. Ni tan sols al subtítol
s’esmenta l’absolució de la cú-

pula dels Mossos: no apareix
fins a la línia 13 de l’article.
Tot i no voler destacar la notícia en portada i no dedicar-li
cap article d’opinió –tot i que en
aquests tres anys ha estat molt
prolífic–, La Razón publica un

Retratats com a lleials
També l’ABC destaca a dins del
diari que l’Audiencia “veu proporcionada i prudent la passivitat dels Mossos de l’1-O”, però
és especialment contundent en
l’editorial, on diu que l’absolució
“és difícil de digerir jurídicament i històricament”. Com
passa amb la resta de diaris dretans, el vot particular de Concepción Espejel obre una escletxa de llum. En paraules de
l’ABC, tot i que “és cert que la
revocació d’absolucions és complicada”, no cal tirar la tovallola,
perquè “tant o més ho és acceptar que, en la narració històrica
d’aquells dies, la policia autonòmica catalana quedi retratada
com una lleial col·laboradora del
Tribunal Constitucional”. ■
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Vexacions en la protesta
DEBAT · Cinc advocades detallen vulneracions arran de les mobilitzacions contra la sentència del
Suprem FRONT · Sostenen que hi ha dispositius policials que “no respecten” el dret de manifestació

La Guàrdia
Civil ha
d’aportar fotos
de 18 agents
M.Piulachs
BARCELONA

Mayte Piulachs
BARCELONA

R

eflexions a distància sobre drets vulnerats en les
protestes de la tardor de
l’any passat contra la sentència del Suprem als independentistes catalans. És el que van
oferir ahir cinc advocades, convidades per la Comissió de Defensa
dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici de l’Advocacia del
Col·legi d’Advocats de Barcelona,
en el debat en línia Anàlisi crítica
de la repressió postsentència.
Eva Pous, penalista d’Alerta
Solidària, va exposar que la recent sentència del cas Trapero
evidencia que uns mateixos fets
jutjats per tribunals diferents poden donar resultats oposats. Va
alertar del “retrocés” en certs àmbits, “tot i que els defensors dels
drets humans ens hi deixem la
pell”, i va apel·lar a mantenir “l’actual sensibilització i ls resposta
social”. Laura Fernández, d’Iacta,
va indicar que, en el cas de les
persones migrades, “no són tractades com subjectes polítics que
es manifesten, sinó que són incloses en l’àmbit de la delinqüència”.
Norma Pedemonte, d’Alerta Solidària, va explicar casos de vulneracions de drets en menors i joves
detinguts en les mobilitzacions

Manifestants dispersats per agents en la protesta a l’aeroport contra la sentència del Suprem, el 2019 ■ O. DURAN

postsentència. Un fet flagrant i
denunciat és que les revisions
mèdiques dels detinguts es feien
en presencia d’agents de la policia, un fet prohibit als manuals
internacionals contra la tortura i
adaptats a Catalunya. “Un fet
molt preocupant –va afirmar– és
que algunes persones van estar
detingudes 14 hores a comissaria”, quan la llei fixa que la detenció ha de ser comunicada de manera “immediata” i l’advocat s’ha
de presentar en tres hores.
La penalista Laia Serra, de
l’Acddh, va fer un exhaustiu repàs dels criteris del Tribunal Eu-

ropeu de Drets Humans (TEDH)
vers l’ús de la força policial, del
qual va indicar que “el TEDH va
fer un gir” fa pocs anys “i, en lloc
de valorar la intensitat de la violència infligida, ara analitza la
necessitat o no d’aplicar-la, d’haver de provocar un escarni, de
minimitzar riscos”. I va alertar
que ara “hi ha dispositius policials dissuasius per motius ideològics”. Serra va recordar la condemna, l’octubre passat, del
TEDH a l’Estat espanyol per haver vulnerat el dret de protesta
en una manifestació el 2014 a
Valladolid, quan la policia va fer

un “ús injustificat de la força” en
un acte “pacífic fins a la seva dispersió”.
“Les actuacions policials segueixen el que diu Estrasburg?”,
va preguntar l’advocat Xavier
Muñoz. “No”, va respondre Anaïs
Franquesa, d’Irídia, que va assegurar que tant l’1-O del 2017
com l’octubre del 2019 “hi va haver accions policials desproporcionades, per vexar i humiliar”, i
que, malgrat que “els Mossos tenen unitat de mediació, impensable en altres cossos, hi ha casos
de mala gestió i de no protecció
del dret de protesta”. ■

El TEDH tomba un recurs
pel “setge” al Parlament
a El TC encara s’ha

de pronunciar sobre
el dret de protesta
dels condemnats

Natàlia Segura
Raventós
Brussel·les

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

El Tribunal Europeu de
Drets Humans (TEDH) va
desestimar ahir una petició d’empara pel “setge” al
Parlament per errors formals en els recursos fets a
Espanya. És només un
dels vuits condemnats, els
altres encara poden arribar a Estrasburg quan el
Tribunal Constitucional
(TC) dicti sentència. El
Tribunal Suprem va revo-

car el 2015 l’absolució dels
indignats jutjats per l’Audiencia Nacional per les
protestes que el juny de
2011 van bloquejar el Parlament i va imposar una
pena de tres anys de presó
a vuit d’ells per un delicte
contra les altes institucions de l’Estat.
Una de les condemnades, Olga Álvarez Juan, va
recórrer al Constitucional, que va desestimar el
seu recurs d’empara però
en va admetre d’altres
condemnats pels mateixos fets. Després del cop
de porta del TC, Álvarez
Juan va demanar empara
a Estrasburg, que ara també s’ha negat a admetre el
cas per errors en el proce-

diment d’apel·lació a l’Estat. El TEDH diu que la defensa d’Álvarez Juan, dirigida pel despatx de Benet
Salellas, no va justificar
prou “la importància constitucional especial” en el
seu recurs al TC. Pel
TEDH, aquest error equival a no esgotar les vies de
recurs a l’Estat i, per tant,
s’ha negat a entrar en el
fons del cas. El requisit
d’esgotament de recursos
interns que exigeix el
TEDH per poder admetre
una petició d’empara no
només implica presentar
les queixes pertinents als
tribunals estatals, sinó
fer-ho correctament pel
que fa als “terminis, les
formes i el fons”.

Alguns diputats i consellers van haver d’arribar al
Parlament amb helicòpter el juny de 2011 ■ ACN

El rebuig d’Estrasburg
no posa punt final al cas.
Hi ha quatre condemnats
dels indignats que encara
estan pendents que el
Constitucional es pronunciï i digui si el Suprem va
vulnerar el seu dret de protesta amb la condemna. Si

no reconeix aquest dret,
llavors sí que podran anar
a Estrasburg, que no s’ha
pronunciat sobre el fons.
Des del despatx de Salellas veuen amb “decepció”
que Estrasburg no s’hagi
pronunciat per una qüestió formal i defensen la se-

La magistrada del jutjat
d’instrucció 2 de Manresa,
que investiga l’actuació
d’agents de la Guàrdia Civil a l’institut Quercus de
Sant Joan de Vilatorrada
per aturar l’1-O, ha exigit a
les comandàncies de Madrid i de Saragossa que
aportin fotos carnets dels
divuit agents de cos que
van actuar-hi perquè no
identifiquen els tres que
són investigats i que l’Audiència de Barcelona va resoldre que havien d’aportar. La proposta ha estat
feta per un grup d’advocats de Manresa que exerceix d’acusació particular
en aquesta causa. En la interlocutòria, la magistrada Aurembiaix Giribet no
accepta la proposta de
l’advocacia de Manresa
d’acusar del delicte d’encobriment el tinent de la
Guàrdia Civil del de l’Agrupació Reserva i Seguretat,
que signa la comunicació
que no es pot identificar
als agents. Però exigeix
que li donin la informació
en quinze dies, i recorda a
la Guàrdia Civil que “té el
deure” de col·laborar amb
la causa. ■

va feina. “El nostre recurs
d’empara al TC tenia vint
pàgines i va ser resolt amb
una providència de dues línies per part de la darrera
instància espanyola”, es
queixava ahir en un missatge a les xarxes socials.
Salellas lamenta que
Estrasburg ha deixat “orfes els drets fonamentals”
de la seva representada.
“Deixar la tutela de drets
fonamentals en si el TC ha
entrat o no en el fons dona
un poder al TC davant del
TEDH que buida aquest
segon de funció”, diu.
Amb tot, ha après la lliçó: “És un avís per a navegants per a totes les demandes que estan per arribar.” En altres paraules,
tots els advocats amb causes vinculades a l’1-O, que
aspiren a obtenir la redempció
d’Estrasburg,
han de ser molt pulcres
durant el procés judicial a
l’Estat espanyol si volen
arribar a la casella final. ■
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Admeten la
querella per
l’espionatge
a Torrent

EDICTE

demana que, per ara, no s’investigui
els responsables del CNI com vol ERC
M. Piulachs
BARCELONA

Ajuntament de
Vilanova de Sau

ANUNCI

131165-1234449L

El titular del jutjat d’instrucció 32 de Barcelona ha
admès a tràmit la querella
presentada pel president
del Parlament, Roger Torrent, i el diputat d’ERC Ernest Maragall per l’espionatge als seus telèfons mòbils de què van ser víctimes
la primavera del 2019 amb
l’aplicació del WhatsApp.
El fiscal coordinador de delictes informàtics, Roberto Valverde, va informar el
jutjat que era favorable a
l’admissió de la querella en
veure-hi indicis delictius,
però descartava, per ara,
la imputació de responsables del centre dels serveis
secrets espanyol (CNI), segons informa la fiscalia de
Barcelona.

La querella dels líders
d’ERC, confeccionada pel
penalista Andreu van den
Eynde, és dirigida contra
l’exdirector dels serveis
secrets espanyol (CNI) Félix Sanz Roldán i contra
l’empresa israeliana propietària del programa informàtic Pegasus, NSO
Group, denunciada per espionatge d’abast internacional. Se’ls acusa dels delictes d’intrusió en equips
informàtics, intercepció
il·legal de comunicacions,
espionatge informàtic i
producció i adquisició per
a l’ús d’spyware del món.
El fiscal ha demanat diligències, com ara informes
a Vodafone i a NSO, a través de comissions rogatòries, que el magistrat José
Antonio Cruz ha de resoldre ara. ■

El Ple municipal, en sessió de 19
d’octubre de 2020, ha aprovat inicialment i ha acordat sotmetre a informació pública durant un període de 30
dies l’Ordenança municipal reguladora
de la conservació, neteja i tancament
de solars i terrenys del municipi de Vilanova de Sau.
L’acord esmentat i el text de l’Ordenança es podran consultar a les oficines municipals (passeig J. Verdaguer,
7 – 08519 Vilanova de Sau) tots els
dies laborables, entre les 9 i les 14
hores.

Si no s’hi presenta cap reclamació ni
al·legació, l’Ordenança esdevindrà
aprovada definitivament sense cap
tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen els articles
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
en concordança amb l’article 66 del
ROAS.
L’alcalde
Joan Riera Comellas
Vilanova de Sau, 19 d’octubre de
2020

160381-1234482L

Les al·legacions i els suggeriments, si
escau, s’hauran de presentar davant
l’Ajuntament, dins el termini esmentat,
per qualsevol dels mitjans establerts
per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Torrent, en un moment del ple del Parlament ■ EFE

El PP i Cs salven el Hard Rock

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

La majoria del ple del Parlament va tombar ahir una moció promoguda per Catalunya
en Comú Podem que demanava al govern de la Generalitat en funcions que no signés
la compravenda dels terrenys
del gran complex d’oci i joc
Hard Rock a La Caixa. Ni els
socis del govern ni tampoc el
PP i Ciutadans van donar suport al text, que pretenia rebutjar l’acord del 3 de març,
en el qual s’estableixen les
condicions de l’Incasol per
vendre els terrenys a La Caixa

per al projecte; una compravenda que els comuns i els
anticapitalistes consideraven
que no hauria de fer l’executiu
en funcions i que està fet “a
mida” per als interessos de
l’entitat bancària. També critiquen al govern que en plena
pandèmia continuïn fomentant una economia basada
“en el totxo, el joc i el turisme”,
reblava la diputada de la CUP,
Natàlia Sànchez. La moció
apostava per un altre tipus
d’inversions més sostenibles
amb el medi i la salut.

AJUNTAMENT
VILAFRANCA
DEL PENEDÈS

Vilafranca del Penedès, 21 d’octubre de 2020
L’alcalde, Pere Regull i Riba

140732-1234494L

a El fiscal hi veu indicis delictius, però

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 20 d’octubre de 2020, ha adoptat els
acords següents relatius a la fiscalitat municipal que ha de regir durant l’exercici econòmic
de 2021:
PRIMER: Aprovar provisionalment les modificacions de les ordenances fiscals per a l’exercici
2021 i següents, que es detallen a continuació:
02 Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa de les activitats i instal·lacions dels ciutadans i les empreses, a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació
o declaració responsable, i pels controls posteriors a l’inici de les activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques
04 Taxa pel servei de cementiri, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter
municipal.
05 Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.
06 Taxa pel servei de gestió de residus municipals.
07 Taxa per retirada de vehicles o immobilització dels mateixos per mitjans mecànics, abandonats o estacionats defectuosa o abusivament a la via pública.
08 Taxa per expedició de documents administratius.
09 Taxa per prestació de serveis dels mercats municipals.
11 Preu públic per prestació de serveis vinculats a la concessió d’ús d’estands i gestió de
mobiliari a les Fires de Maig, Fira del Gall i Festa del Xató.
12 Taxa per l’entrada de vehicles a través de la voravia i reserves de la via pública per aparcament exclusiu.
13 Taxa per l’ocupació del sòl, vol i subsol de la via pública.
14 Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires.
15 Taxa per ocupació de la via pública amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, situats en terrenys d’ús públic i indústries de carrer.
16 Taxa per utilització d’instal·lacions, materials i estris municipals.
20 Preu públic i tarifa per prestacions de serveis de caire esportiu i en instal·lacions esportives.
22 Preu públic per assistència a activitats artístiques i culturals que es realitzin en el teatre
municipal Cal Bolet o que estiguin realitzades per la regidoria de Cultura o l’Ajuntament de
Vilafranca.
23 Preu públic per assistència a activitats artístiques i culturals que es realitzin a l’Auditori
Municipal.
24 Preu públic per serveis d’hostaleria a l’Alberg Municipal de Joventut.
25 Preu públic per la prestació de serveis al Centre Àgora.
26 Impost sobre béns immobles.
27 Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
29 Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
30 Impost sobre activitats econòmiques.
34 Preu públic per assistència a l’escola municipal de música de M. Dolors Calvet de l’Institut
Municipal de Formació.
38 Taxa per la prestació del servei de visites turístiques guiades i altres serveis.
39 Taxa per la utilització dels horts municipals.
40 Preu públic per l’assistència a l’escola municipal d’Art Arsenal de l’Institut Municipal de
Formació.
41 Preu públic per l’assistència a l’escola de formació professional d’Enoturisme de Catalunya de l’Institut Municipal de Formació.
SEGON: Exposar al públic els acords precedents durant el termini dels trenta dies hàbils següents a la publicació d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província, en almenys un diari de
gran difusió i al tauler d’anuncis i a la pàgina web de la corporació. En aquest període els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions i al·legacions oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap reclamació o al·legació, els
acords adoptats s’entendran automàticament aprovats de forma definitiva, i es publicaran tot
seguit en el Butlletí Oficial de la Província els acords elevats a definitius i el text íntegre de
les modificacions aprovades, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2021 i regiran
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expresses. Si hi ha al·legacions o reclamacions, el Ple municipal s’hi haurà de pronunciar, i s’hauran d’aprovar definitivament de forma expressa les Ordenances afectades i publicar l’acord i el text íntegre corresponent.

