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Treva sense consens es
ESPERA ERC i Junts eviten fer sang però l’independentisme
evidencia que és lluny d’unificar un full de ruta POBRE Tots
tres grups pacten només un text per renovar organismes, i els
socis insistiran en l’amnistia al Congrés i a buscar complicitats a
Europa NO Aragonès refusa ara el referèndum que vol la CUP
Òscar Palau
BARCELONA

Potser l’independentisme
ja no es llança els plats pel
cap en públic, o ahir es va
esforçar per no fer-ho, però gaire unit tampoc ho
sembla. Tots tres grups, i
en especial els socis de govern, van fer equilibris per
mostrar-se conciliadors en
els gestos i les formes durant la segona jornada del
debat de política general al
Parlament, i van evitar entrar en el cos a cos dialèctic
en els aspectes en què les
relacions més grinyolen,
com ara la posició sobre la
taula entre governs –de
negociació, segons ERC;
de diàleg, segons Junts–,
però en tot cas van evidenciar que encara s’és lluny
ara mateix d’assolir un
consens estratègic. Cadascú, de fet, va defensar ahir
una posició diferent: ERC,
una mesa de negociació a
la qual no veu alternativa;
Junts, una “unitat estratègica” que no va concretar
per fer què, i la CUP, en la
proposta més nova que es
va sentir, un referèndum
abans que acabi la legislatura que, això sí, no tindrà
gaire recorregut, vist que
ERC i Junts el van ignorar.
“President, posi data al
referèndum”, apel·lava el
diputat Carles Riera. “I
que sigui abans del 2025,
sincronitzem-nos amb Escòcia”, hi afegia, tot instant a tenir “la intel·ligència política” de posar la
proposta “com a element
de pressió” sobre la taula
de diàleg. El cupaire, a
més, era molt crític amb la
“deriva autonomista i conservadora” del govern, i li
exigia que compleixi els
compromisos de la investi-

El president Pere Aragonès, ahir
durant el seu torn de rèplica davant
el ple del Parlament ■ JOSEP LOSADA

Les frases

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

“Ahir vaig expressar
la meva proposta, crec
que és el camí que
hem de transitar, però
no exclou estratègies
en altres àmbits”

“Hem d’actuar com a
aliats, no s’hi val que
cadascú tingui la seva
estratègia. Cal refer-ne
una de consensuada
i compartida”

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

PRESIDENT DEL GRUP DE JUNTS

dura per parlar del pressupost. Pere Aragonès, més
disgustat per haver-se’n
assabentat pels mitjans
que per la idea en si, no va
descartar pas el referèndum –“hi estem treballant”, va justificar, al·ludint al pactat amb l’Estat
que busca ara, quan se li va
recordar que el pacte amb
la CUP parla de crear les
condicions que el facin
propici–, però se’l va espolsar amb un ara no toca de
calaix, tot recordant que
no figurava com a tal en el
pacte d’investidura. “Si
ara hi ha condicions noves
es treballaran, però el que
farem és complir l’acord
que tenim”, esbandia.
Molt més suaus van ser
les formes del debat amb
Junts. S’esperava com influiria en els discursos i
l’aposta pel diàleg la detenció dijous passat del president a l’exili, Carles Puigdemont, i certament el líder del grup, Albert Batet,
va denunciar la “guerra
bruta” i va carregar contra
La Moncloa pel seu “cinisme” de permetre per una
banda que continuï la persecució i, per l’altra, venir
a “passejar-se” al Palau de
la Generalitat “como Pedro por su casa”, tot vetant-los a ells a la taula. En
canvi, tot i criticar que la
majoria de l’independentisme “no vol” una taula de

diàleg, va evitar fer sang en
les discrepàncies amb
ERC per preservar el govern, es va declarar “lleial”
i va advocar per la unitat
com l’únic camí per refer
una estratègia compartida. “Cal cultura de coalició
per tenir la màxima estabilitat”, cloïa Batet, que fins i
tot agraïa a Aragonès que
es desplacés a l’Alguer a fer
costat a Puigdemont.
“Era el que tocava i volia
fer”, reblava el president,
que al seu torn feia una ferma defensa de les creences
del conseller Jaume Giró,
posades pel PSC sota sospita, i destacava que la defensa judicial a l’exili “complementa” l’acció que es fa
a Catalunya. A més, es
mostrava convençut que
trobaran els mecanismes
per treballar junts a la mesa. “La taula de negociació
també és taula de confrontació d’idees”, recordava el
líder parlamentari d’ERC,
Josep Maria Jové, que es
desfeia en elogis cap a
Puigdemont, i atacava La
Moncloa, a diferència
d’Aragonès, que ho va evitar. “Si l’aposta del govern
espanyol és sincera cal que
actuï amb convicció democràtica, mirar cap a un altre cantó els fa còmplices”,
incidia Jové.
El president, en canvi,
va concentrar les crítiques
en els grups que el formen,

Pere Aragonès

Albert Batet

més que en el govern espanyol. Al cap de l’oposició,
Salvador Illa, que va insistir en una taula entre partits catalans i va dir que la
independència és “un objectiu irreal i impossible
d’assumir”, Aragonès li va
exigir que presenti una
“proposta” per al país que
no pot ser l’agenda de retrobament –Illa li va recordar la declaració federal de
Granada–, i li va dir que la
Constitució i l’Estatut no
es poden posar com a límit
a les aspiracions de la Generalitat, que ja existia
molt abans.
Als comuns, que van incidir en les divisions internes del govern i van apostar per una reforma de la
sedició, un millor finançament i més autogovern ara
com a elements que “apropen a l’horitzó del referèndum pactat i la república
plurinacional”, Aragonès

els va dir que es mirin al
mirall del govern espanyol
o al de Barcelona abans de
“donar lliçons de cohesió”,
i els va exigir que sigui La
Moncloa, més que ells, la
que faci una proposta.
Unitat esquifida
Molt simptomàtica de la
incapacitat per traçar un
rumb unitari va ser que
avui es voten les propostes
de resolució (PR); o sigui,
les línies mestres del curs
polític, i l’única que van
aconseguir pactar ERC,
Junts i la CUP no entra en
cap aspecte per avançar
vers la República. De fet,
ben mirat l’haurien pogut
pactar gairebé amb qualsevol dels altres grups, a
qui igualment necessitaran per dur la moció a la
pràctica. El text tot just
insta, així, a impulsar per
un cantó la renovació d’organismes i càrrecs cadu-

cats pendents que pengen
del Parlament –com ara el
Síndic de Greuges, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)
o el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC)–,
i a iniciar, per l’altre, els
treballs per aprovar una
llei electoral pròpia i impulsar la reforma del reglament per, entre altres fins,
modernitzar-lo i blindarse de “coaccions externes”.
Un botí si més no esquifit si és l’únic mínim comú
denominador que ha sabut trobar l’independentisme, que ahir a la tarda
va estar negociant presentar conjuntament una altra PR –fins i tot es van demanar diverses pròrrogues– que insta els mateixos grups a tramitar una
proposició de llei per l’amnistia a fi de presentar-la
tot seguit al Congrés; insta
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Com lluitar contra
l’oligopoli elèctric
Virtudes Pérez

Quan el preu de la llum torna a assolir màxims històrics, avui el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares,
viatja a Algèria per garantir que l’Estat rep el gas que
necessita, entre altres coses per produir electricitat.
Costa trencar inèrcies, sobretot si durant anys les administracions no han incentivat l’ús d’energies renovables i continuem depenent del gas que no tenim i que

stratègic

Dubtes de legalitat en algunes PR

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

La mesa va acceptar a tràmit
ahir totes les propostes de resolució tret d’una de la CUP
que instava a retirar les “distincions i els homenatges” al
rei emèrit, arran d’un defecte
de forma, perquè, a més del
govern, instava les administracions municipals i el Congrés. Fonts cupaires ja deien
que ho refarien per tornar-la a
presentar avui. De fet, aquesta PR havia aixecat dubtes sobre la seva legalitat, a més
d’una segona de la CUP que
insta a l’exercici del dret a
l’autodeterminació mitjançant un referèndum aquesta
legislatura. Integrants de l’anterior mesa ja van declarar
davant el TSJC fa dues setmanes per haver acceptat
proposicions similars sobre el
rei i l’autodeterminació, i ahir
Vox ja va amenaçar en el ple

que ara també els durà als tribunals, tot i que la mesa actual, en ser nova, no ha rebut
encara cap requeriment del
TC. Una altra de les propostes
conjuntes d’ERC i Junts considera en la part expositiva
que “és fonamental promoure i participar en un espai de
coordinació, consens i direcció estratègica col·legiada”
per generar consensos entre
independentistes i definir els
passos compartits en tots els
àmbits d’actuació rellevants
“per culminar el camí cap a la
República catalana”. Aquesta
darrera referència a “culminar” també podria ser objecte
de dubtes legals. El PSC, de
fet, denunciava ahir a la sortida que els lletrats no van “poder opinar“ i no descartaven
presentar peticions de reconsideració avui. ■ E. ANSOLA

ara està pels núvols. En els últims dies moltes persones que volen donar-se de baixa de les grans comercialitzadores busquen alternatives. Una d’aquestes seria crear comunitats energètiques amb els nostres veïns per produir nosaltres mateixos l’energia que consumim. No serà fàcil, caldran ajuts, però no se m’acut
millor manera de lluitar contra l’oligopoli.

Salvador Illa (PSC)

el govern a explorar complicitats i fins i tot la intervenció d’organismes europeus i internacionals per
assolir un referèndum
acordat, i també que “el
mes que ve” s’articuli finalment l’Acord Nacional per
l’Autodeterminació i l’Amnistia com a “espai ampli i
plural de reflexió” sobre els
consensos de país. La CUP
se’n va despenjar a última
hora, indignada en saber
que una de les PR que havien acordat ERC i Junts
desautoritza la seva proposta de referèndum, ja
que diu que “només” un
d’acordat amb l’Estat pot
“substituir el mandat polític” de l’1-O.
En tot cas, les PR pactades entre els socis, a més
de recollir accions sectorials del pla de govern, sí
que incideixen una mica a
traçar alguna acció a curt
termini, alhora que fan
equilibris. Així, donen suport tant a “l’aposta pel diàleg i la negociació” com a
“la necessitat d’una confrontació cívica i pacífica”
per forçar l’Estat a “assumir la realitat fins ara negada”. ERC i Junts també
s’obliguen, genèricament,
a “impulsar una agenda legislativa” per construir
“espais de sobirania” i “reprendre amb urgència la
iniciativa conjunta”, i recuperen la idea “d’embat democràtic”. Més concretament, s’insten a constituir
dues comissions de seguiment al Parlament: una sobre el procés de negociació
entre els governs, i una altra sobre el compliment de
l’informe del Consell d’Europa que exigia la fi de la repressió, una exigència que
també es reitera a l’Estat.
En la mateixa PR, tots dos
també denuncien les “actuacions irregulars” de la
policia i els tribunals espanyols contra l’independentisme, i en presenten a més
una d’específica de suport
explícit a Carles Puigdemont i de condemna a la
persecució dels exiliats. ■

Illa s’ofereix a negociar
el pressupost davant
un govern “trencat”
El cap de l’oposició, el socialista Salvador Illa, posa l’èmfasi en la mala
relació entre ERC i Junts per dibuixar un govern dividit i trencat que
no pot afrontar els reptes del país. I,
tot i que no ho va explicitar ahir en la
seva intervenció al Parlament, també va aprofitar les diferències estratègiques de la majoria independentista per oferir al president Aragonès el seu suport per aprovar el pressupost del 2022 si es confirma el desacord actual de la CUP amb el govern. De fet, Illa va apel·lar a la suposada moderació i al pragmatisme del
conseller d’Economia, Jaume Giró,
per demanar-li que “no cal semblar
el més independentista” de tots tenint en compte que Giró manté la
prioritat d’un acord pressupostari
amb la CUP.
Illa sosté que el govern “no va, no
funciona” quan “Catalunya està
molt pitjor que el que li correspon
per capacitat, per potència”. Pel líder socialista, el país està “socialment dividit” des del “fracàs col·lectiu” del procés del 2017. En una actitud que adopta de tant en tant per
reforçar la seva figura de president
alternatiu, Illa va dibuixar un país
“desanimat” on no estan bé ni
“l’esperit de país” que reivindicava el president Pujol ni la “moral col·lectiva” a què apel·lava el president Maragall. Tot i
agrair a Aragonès canvis
“tímids i menors” en el
seu full de ruta indepen-

dentista, li va advertir que la independència és un “objectiu irreal, impossible d’assolir”.
Illa també reconeix a Aragonès
l’esforç per dialogar tot i les “desavinences greus” que això li suposa
amb els socis de govern de Junts per
Catalunya. Però va insistir al president que ha de convocar també la
taula de partits catalans. És en
aquesta qüestió on el líder socialista
va fer una crida directa al president
del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, per retreure-li l’absència
del seu partit a la taula de diàleg entre la Generalitat i La Moncloa:
“Aquí s’ha de moure vostè, no veu
que no és possible que no enraonem?”. Illa feia extensiva la crida al
diàleg entre partits catalans als líders de Ciutadans, Carlos Carrizosa, i del PP, Alejandro Fernández,
que també s’oposen a la taula de partits. En la seva diagnosi d’un govern
“trencat” que no funciona, Illa va
furgar també en les diferències entre ERC i Junts per l’ampliació de
l’aeroport del Prat. Després de concloure que “és difícil prendre’s seriosament” el pla de govern d’Aragonès
quan les divergències amb Junts
per l’aeroport evidencien un
executiu que té “danyada
la credibilitat”, Illa va
oferir al president la mà
del PSC per tirar endavant el pressupost del
2022 si no té garantida la majoria amb la
CUP. ■ XAVIER MIRÓ
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Albert Batet (JxCat)

Vol “coalició” i no “subordinació” a ERC
El president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, ha demanat al president
de la Generalitat, Pere Aragonès, i a tot el govern més
“cultura de la coalició”. Durant la seva intervenció en el
debat de política general, Batet insistia ahir que només
amb unitat es podrà tenir “la
màxima estabilitat”. El president parlamentari, que va
afirmar que l’executiu està
format “per un empat tècnic”, va subratllar que és “un
govern de coalició i no de subordinació”, en una referència directa al president Aragonès i a ERC. Batet va insistir que cal “enfortir la unitat”
per poder caminar cap a la independència. En aquest sentit, demana novament una
estratègia conjunta de l’independentisme i ha avisat que
“no s’hi val que cadascú tingui la seva”.
Batet també ha garantit
que Junts “no caurà a la
trampa de la falsa dicotomia
entre el mentrestant i la independència” i ha assegurat que no quedaran “anestesiats pel mentrestant” ni “immòbils i impassibles”. D’altra banda, Batet va utilitzar paraules dures contra l’executiu de PSOE i En Comú Podem, al qual va
acusar de practicar el

“cinisme”: “Amb una mà
conspiren, maniobren i
aplaudeixen la detenció de
Carles Puigdemont i amb l’altra venen a la Generalitat, es
passegen como Pedro por su
casa, i fan veure que aposten
pel diàleg. Es pot ser més cínic?” Batet, que va insistir
que el cap de l’executiu espanyol estava al cas de la detenció de l’expresident a
l’Alguer, ha assenyalat
que “no es pot negociar amb un Estat
que sempre vulnera l’estat de dret,
se salta les decisions de la justícia
europea i l’intenta enganyar”. Segons ha indicat,
l’Estat va voler “aixecar la camisa” a la
justícia europea amb
l’euroordre contra
Puigdemont, però “li va

sortir el tret per la culata”. De
fet, el president parlamentari de Junts ha demanat al govern espanyol, i també al
PSC, que “deixin de fer el ridícul” a Europa, on ha subratllat que “no han tingut cap
victòria judicial”. “Exili 6, Estat espanyol 0”,

va comptar. En relació amb
la taula de diàleg, Batet ha
augurat que no donarà fruits
perquè “el diàleg requereix
respecte” i, segons el seu parer, des de la banda del govern espanyol no n’hi ha perquè “reprimeixen” i “veten”
la delegació de Junts a la negociació.
Durant la seva intervenció
Batet també va exposar algunes de les seves propostes en
l’àmbit socioeconòmic. Segons Junts, a Catalunya hi
ha els actius per ser “un país
capdavanter”, però es troben “l’Estat en contra”, i va
voler recordar alguns dels
greuges que pateix el país,
com ara el dèficit fiscal, a
més d’acusar també el govern espanyol de fomentar la
deslocalització de seus so-

cials d’empreses, d’incomplir
compromisos, retallar competències i no respectar les
institucions. “L’Estat ni fa, ni
deixa fer”, va repetir Batet
com en altres ocasions. El president del grup de Junts va
avançar que pretenen impulsar iniciatives al Parlament
que busquin tenir “menys dependència” de l’Estat i “més
sobirania”. Va considerar
projecte estratègic per al país
la conversió de l’aeroport del
Prat en un hub internacional,
va reivindicar els Jocs d’hivern com una oportunitat per
al Pirineu i el país en general, i
va defensar el projecte de
l’Hermitage. Totes tres iniciatives han estat durament criticades per la CUP, el “soci
prioritari” del govern. El president del grup parlamentari
va aprofitar també la seva
intervenció per criticar la gestió de l’alcaldessa Ada Colau
a l’Ajuntament de Barcelona.
Batet va acusar-la de convertir la capital catalana
en “una ciutat grisa,
degradada, insegura i
vandàlica” que “perd pistonada i deixa escapar
oportunitats”. Per Batet,
els aldarulls viscuts durant la Mercè són “un
exemple” de “la decadència de la Barcelona de Colau i el PSC”,
i va assegurar que és
un model que és “als
antípodes” del que
defensa
JxCat.
■ REDACCIÓ / ACN

Carles Riera (CUP)

Riera: “President, posi data
al referèndum”
La CUP vol que alguna cosa es mogui
aquesta legislatura i ahir va refermar
la proposta d’exercir el dret d’autodeterminació amb un referèndum
aquesta legislatura per la qual cosa
van reclamar al president Aragonès
que ja hi posi una data “per activar de
nou el full de ruta independentista”.
Pels anticapitalistes cal aprofitar la
probabilitat que hi hagi un futur escenari que dibuixa un referèndum a Escòcia el 2023 per començar a organitzar l’única via i estratègia que pot
portar a la independència. El diputat
de la CUP-Guanyem Carles Riera va
ser l’encarregat d’ensenyar les cartes
que els anticapitalistes han posat damunt la taula per a aquesta legislatura. Riera va criticar durament la taula de negociació, que ens ha deixat en
un estat de “perplexitat”. Segons Riera, la negociació no està servint per
resoldre el conflicte, sinó per “desac-

tivar-lo”. “Estan jugant la carta de la
desactivació del conflicte i també de
la desescalada de la confrontació”,
denunciava Riera.“No podem deixar
el país embarrancat a la taula, no s’ho
mereix”, hi va afegir. Per això, la CUP
proposa un referèndum aquesta legislatura que comporti un nou embat
democràtic amb l’Estat tal com va representar l’1-O. Per acompanyar i fer
possible aquest nou referèndum, Riera va apel·lar a “un nou cicle de mobilització i desobediència sostingut en el temps”,
que pugui ajudar a
“legitimar” Catalunya i “deslegitimar” l’Estat.
L’última proposta
de la CUP arriba a
les portes de la negociació
dels pressupostos i en un context que
no agrada gens els anticapitalistes

pel baix nivell de compromís amb l’acord d’investidura i pels nous projectes
que defensa l’executiu català, molt
allunyats de les polítiques que defensa
la CUP. “Si volen que parlem, compleixin els compromisos, arribin a la taula
amb la carpeta del compliment”, els va
dir Riera, que ha assenyalat que “tenen
pocs dies”, però “encara en queden uns
quants per posar-se al dia”. En la rèplica al president, la diputada Eulàlia
Reguant va evidenciar malestar i
distància amb el govern i va exigir a Aragonès que “es posi al
costat del sentit comú” i “del
moviment popular i organitzat” cada vegada que
l’Estat actuï. En el torn de
rèplica al debat de política
general Reguant va respondre a les paraules
d’Aragonès quan va fer
una crida a “rebel·lar-se
contra la inèrcia” i va assenyalar que precisament és el president qui
ho hauria de fer ■ EMMA
ANSOLA
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Josep Maria Jové (ERC)

ERC mantindrà el diàleg tot
i que ho faci sola
ERC avisa Junts però també la
CUP que no renunciarà al diàleg amb el govern espanyol encara que l’hagi de fer en solitari, però els va demanar lleialtat
per complir els acords d’investidura, una manera de recordar a Junts que van acceptar
dialogar amb La Moncloa i, a la
CUP, que el seu pacte no incloïa posar data límit a la celebració d’un referèndum.
El president del grup parlamentari republicà, Josep Maria Jové, va fer gestos d’agraïment a tots dos grups, però va
deixar clar que ERC no s’aixecarà de la taula de diàleg quan
tot just acaba de començar per
més obstacles que s’hi posin i
per més que “d’altres facin tot
el possible perquè fracassi”.
En una reflexió dirigida a
Junts, Jové va fixar el capteniment dels republicans en
aquest afer: “Potser ens quedarem sols intentant-ho, pot-

ser sí. Però continuarem picant pedra a totes bandes. No
intentar-ho és rendir-se.”
Jové admet un “gran escepticisme” sobre els resultats de
la taula, també pel que fa a
d’ERC, per la persecució judicial continuada, però adverteix que “ser escèptics no vol
dir no posar pressió a l’Estat”, i
va demanar a La Moncloa que
tingui valentia política perquè
la solució “és a les seves mans”
i no val a escudar-se en la separació de poders quan, recorda,
l’Advocacia de l’Estat demana 14 anys d’inhabilitació
per a un alcalde per l’1-O.
Jové va voler agrair a
Puigdemont la seva feina a l’exili, però també
haver encapçalat el
gir del catalanisme
a
l’independentisme i
haver deixat clar que
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ANUNCI
El Ple municipal, en sessió del dia 21 de
el “Pla Director de Cooperació i Drets Humans de Vilafranca del Penedès, 20212025”.
Se sotmet al tràmit d’informació pública
pel termini de 30 dies hàbils, a l’efecte de
formulació de les al·legacions i reclamacions que es considerin convenients, mitjançant la publicació d’aquest anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un diari de gran divulgació i en el
tauler d’anuncis de la pàgina web municipal de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
El seu contingut pot ser objecte de consulta pública a les dependències del Servei d’Igualtat i Cooperació (plaça del Penedès, núm. 3, 2a planta) amb cita prèvia
al telèfon 938903218, a banda de trobarse accessible per mitjans telemàtics a través del web de l’ajuntament: https://seu.vilafranca.cat/informacio/tauler-danuncis.
El termini d’informació pública començarà
a comptar l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al BOPB.
Vilafranca del Penedès, 27 de setembre
de 2021

AJUNTAMENT
VILAFRANCA
DEL PENEDÈS

140732-1249214L

L’alcalde, Pere Regull i Riba

Anunci del Consell Comarcal del
Solsonès d’aprovació inicial d’una
ordenança fiscal
El Ple del Consell Comarcal del Solsonès,
en la sessió de data 23 de setembre de
2021, ha aprovat inicialment la modificació
de l’Ordenança reguladora del preu públic
corresponent a la prestació del servei de
menjador escolar, que afecta l’article 4 relatiu al preu del servei.
Aquest acord juntament amb l’expedient es
sotmeten a informació pública per un termini
de 30 dies, comptats a partir de l’endemà de
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, en el tauler d’anuncis de l’entitat i
en un dels diaris de difusió de la província, a
l’efecte que s’hi puguin presentar reclamacions i al·legacions, de conformitat amb l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals; l’article 49 de la Llei de bases de règim local i
l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Si no s’hi formula cap al·legació ni cap reclamació en el període d’informació pública, l’acord provisional esdevindrà definitiu.
Solsona, 27 de setembre de 2021
Josep Calles i Subirana
El president per delegació

ÀREA D’EMPRESA I OCUPACIÓ
Urbanisme I Mobilitat
Gestió Urbanística
Exp. 177/2021

EDICTE
La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió de data 24 de setembre de
2021, en ús de la competència delegada pel
Decret d'alcaldia de 10 de juliol de 2019
(BOPT 22/07/2019), ha acordat aprovar inicialment, amb condicions, la Modificació
puntual del Pla parcial urbanístic del sector
H.12 «Mas Sunyer» que afecta l’àmbit delimitat pel c/ de Salvador Torrell Eulàlia, c/ de
Josep Pin i Soler, c/ d’Andreu Nin i Pérez i c/
de Rosa Sensat, promoguda per la Junta de
Compensació. Així mateix ha acordat sotmetre-ho a informació pública per un termini
d’un mes i sol·licitar informe als organismes
afectats per raó de llurs competències sectorials.
En compliment d’aquests acords i de conformitat amb el que estableix l’article 85.4 del
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, l’esmentada Modificació puntual del
Pla parcial urbanístic se sotmet a informació
pública per un termini d’un mes, comptat des
de l’endemà de la darrera publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de premsa periòdica
de més divulgació en l’àmbit municipal i en
la seu electrònica de l’Ajuntament (e-Tauler),
perquè s’hi puguin formular les al·legacions
que s’estimin pertinents.
Durant aquest període, l’expedient es troba
disponible, per a la seva consulta, a la seu
electrònica municipal de l’Ajuntament de
Reus, a l’espai anomenat «Planejament Urbanístic / Documents en tràmit», accedint a
través de l’enllaç:
https://seu.reus.cat/seu/urbanismeCategoriaPublic/listPublicacionsAmbCategoria?categoria.id=3803&multiseu
Així mateix, aquelles persones que no disposin dels mitjans electrònics necessaris i no
es trobin obligades a relacionar-se electrònicament amb l’Ajuntament de Reus, poden
consultar presencialment el contingut d’aquest expedient, acudint a les dependències
del departament responsable (Unitat de
Gestió Urbanística: C/ de Josep Sardà i
Cailà, núm. 2, edifici del Mercat Central, 1r
pis), els dies laborables durant l’horari d’atenció al públic (de 9 a 14 hores). Per fer-ho,
hauran de demanar cita prèvia, escrivint un
correu electrònic a l’adreça gestio.urbanistica@reus.cat o bé trucant al telèfon
977010017.
Reus, 27 de setembre de 2021
El secretari general,
Per delegació de signatura:
La cap de Secció dels Serveis
Administratius Territorials
Montserrat Torné Homs

156527-1249406Q

setembre de 2021, va aprovar inicialment

el 2017 s’exerciria l’autodeterminació. A més de demanar-li
lleialtat, a Junts li va recordar
que han “caminat junts en els
moments més transcendentals”.
Respecte a la CUP, Jové li
agraeix el suport a la investidura i li reafirma la vocació de
continuar junts: “Volem
comptar amb la vostra visió,
no només per aritmètica parlamentària, sinó per transformar el país.” A “l’esquerra més
inconformista” li va prometre
que no hi haurà ampliació del
Prat sense fer el model compatible amb el repte climàtic
i la protecció ambiental
o la creació d’una empresa elèctrica pública. ■ X.M.
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PARLAMENT DEBAT DE POLÍTICA GENERAL
Jéssica Albiach (En Comú Podem)

Carlos Carrizosa (Ciutadans)

“La taula de diàleg ens
beneficiarà a tots”

“La bandera espanyola agrada a molts catalans”

La comparació de les propostes que
Aragonès va fer en el ple d’investidura
amb el seu grau de compliment dona
com a resultat un panorama en què “la
partitura i la música no acaben de casar”, com va defensar Jéssica Albiach.
Ni la resposta a l’emergència social ha
estat l’adequada, ni s’ha impulsat la reconstrucció econòmica amb un model
transformador ni s’ha respost al conflicte polític amb l’Estat. I així ho constaten per a En Comú Podem imatges
com ara la de la delegació catalana a la
mesa de diàleg, “que va
quedar molt des-

lluïda”, ja que era la fotografia “d’un govern afeblit”. Albiach es va manifestar
defensora d’una taula de diàleg: “En
què ens juguem les conquestes dels
pròxims anys”, va afirmar. “Ens beneficiarà a tots, també als que treballen
per dinamitar-la”, va dir, adreçant-se a
Junts.
La líder dels comuns va retreure a
Aragonès la falta d’un pla de xoc social i
va criticar que el model de transformació econòmica es basi en uns Jocs
Olímpics, la construcció del Hard
Rock i la defensa de l’ampliació de l’aeroport per atreure 20 milions
de turistes més. Com a contrapartida proposen fixar
salaris màxims per evitar
abusos, un pla juvenil per
reduir la precarietat i
apujar la pressió fiscal als
més rics, entre altres
punts.
Els governs de coalició van protagonitzar el debat entre Albiach i Aragonès. La
primera va comparar la
relació entre ERC i
Junts amb “la guerra
del Vietnam”, mentre
que Aragonès va criticar
les discrepàncies entre els
socis al govern de l’Estat. La
diferència, segons Albiach, és que les discrepàncies entre els
socis de la Generalitat fan retrocedir i a La Moncloa, avançar. “El
dia que
les baralles del govern serveixin
per apujar el
salari mínim, jo les
aplaudiré”, va afirmar la líder
d’ECP. ■ R.M.B.

CONTRACTACIÓ de SUBMINISTRAMENT
Presentació d’ofertes
El Consorci d’Aigües de Tarragona fa pública la convocatòria per a la presentació d’ofertes per l’adjudicació del
contracte referent a “SUBMINISTRAMENT CABALÍMETRES ELECTROMAGNÈTICS DE FACTURACIÓ”
EXP. 148/2021
Pressupost (abans d’IVA):
Termini d’execució:
Procediment d’adjudicació:
Data límit de presentació d’ofertes:
Documentació a presentar:

155064-1249250Q

Obertura de pliques:

94.000,00 €
Màxim 01/04/2022
obert
28-octubre-2021, a les 10:00
L’exigida als plecs
19-novembre-2021, a les 12:15, a les oficines del CAT

La documentació referent al concurs es pot consultar a la pàgina web www.ccaait.cat
Consorci d’Aigües de Tarragona. Oficina de Contractació (Autovia T-11, km 14 - 43006 TARRAGONA. Tel. 977636207).
Josep Xavier Pujol Mestre

■

Director gerent

Constantí, 30 de setembre de 2021

En un discurs amb molts punts en
comú amb Vox, el portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, també va
amenaçar de portar als tribunals el
president de la Generalitat, Pere
Aragonès, si consuma l’embat
“antidemocràtic” que planteja
“per voler ser més independentista que la CUP”. En la seva intervenció, Carrizosa va
vaticinar a l’actual govern de coalició que
“no superarà els
dos anys
de
mandat”, el va
acusar de “di-

vidir” i “cremar” el país. També va
carregar contra el govern espanyol i
contra la taula de diàleg. “És increïble que el govern no s’aixequi de la
taula”, va dir Carrizosa, que en referir-se a Salvador Illa el va acusar de “sumar-se a la llarga tradició de líders del PSC que baixen el cap davant els independentistes”. També va criticar
la retirada de la bandera
espanyola.
“No
sou
ningú” per
fer-ho, va
dir. “Agrada
a molta gent
a
Catalunya”. ■

Alejandro Fernández (PP)
“El procés separatista ha mutat”
“El procés separatista ha mutat. El
separatisme ja no aposta per les
grans mobilitzacions socials. Ara estem en una fase més llarga i dura en
què pretenen l’erosió de les tres institucions que el 2017 van frenar el
cop: la corona, la justícia i els cossos
de seguretat de l’Estat”. Així ho va
defensar el president del PP català al
Parlament, Alejandro Fernández,
que va assegurar que l’objectiu és
afeblir les institucions de l’Estat “i
llavors ho tornaran a fer. Però no els
sortirà bé”. I els socialistes hi tenen
el seu paper. “L’estratègia del separatisme té la connivència del govern
de Pedro Sánchez. Estan
disposats a joguinejar
amb aquesta erosió
de les institucions i això els

permet estar al poder cinc minuts
més”.I a Salvador Illa li va etzibar: “O
és l’alternativa o és el palmero
d’ERC, les dues
coses és impossible.”

Ignacio Garriga (Vox)
“Exercirem la via penal contra la mesa”
El líder de Vox Ignacio Garriga va amenaçar ahir
els membres de la mesa amb emprendre accions
“penals” contra ells si tramiten la resolució de la
CUP que demana celebrar un referèndum a Catalunya. En la seva intervenció, Garriga va ser
especialment combatiu amb el
govern català, a qui, entre altres
mals, va fer responsable de la
“inseguretat pel fet de permetre l’entrada d’immigrants il·legals”. Va carregar contra la taula
de negociació, a la qual va acusar
d’intentar substituir el Parlament,
i també va criticar Salvador Illa, “el
millor aliat del projecte separatista”. ■

■ R.M.B.
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Sánchez acusa JxCat
de “‹conspiranoia›”
pel cas Puigdemont
a El president espanyol evita donar explicacions sobre la
detenció de l’Alguer a Nogueras qualifica l’afer de “‹putiferi›”
Redacció
BARCELONA

La detenció de Carles
Puigdemont la setmana
passada a l’Alguer, i també
els múltiples interrogants
que ha suscitat aquella
operació, es va colar en la
sessió de control d’ahir del
Congrés dels Diputats.
El líder del PP, Pablo
Casado, va fer una interpel·lació directa al respecte al cap de l’executiu espanyol, Pedro Sánchez,
quan el va instar a “complir la seva paraula” i
“pressionar” per a l’extradició de Puigdemont. Sán-

Pedro Sánchez en la seva intervenció d’ahir ■ EFE

chez, però, va evitar el cos
a cos i donar-ne detalls, i la
seva única resposta va ser
instar els populars a “ajudar per una vegada el seu

país fent coses com ara
complir la Constitució”,
en referència a la renovació del CGPJ. Més agre va
ser l’enfrontament amb la

portaveu de JxCat, Míriam Nogueras, que va arribar a qualificar de “putiferi” la detenció. “Ens han
pegat, empresonat, forçat
a l’exili, ens tenen, a molts,
els mòbils intervinguts i
fins i tot ens acusen de terrorisme, però la cacera, la
detenció i la posada en llibertat de Puigdemont ho
ha canviat tot”, hi va afegir. La resposta de Pedro
Sánchez no va ser menys
expeditiva, sobretot quan
va acusar Junts de defensar plantejaments “conspiranoics” respecte del
cas.
En la mateixa sessió, el
ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska,
va demanar, en relació
amb aquest afer, deixar
que “actuïn” els tribunals
europeus per decidir sobre
una eventual extradició.
Ho va dir arran d’una altra
pregunta d’una diputada
de Junts. El primer ministre italià, Mario Draghi, va
dir que no hi va haver “cap
participació” del govern
d’Itàlia en la detenció de
Puigdemont ni “cap comunicació” amb el govern espanyol. ■

Lletrats del Parlament
defensen al TSJC l’acció
de Torrent i la mesa
a Muro i Ridao

afirmen que la moció
recollia proclames
i no desobeïa el TC

Mayte Piulachs
BARCELONA

L’exsecretari general del
Parlament i actual lletrat
a la cambra, Xavier Muro, i
l’exlletrat major Joan Ridao van avalar ahir, com a
testimonis davant el
TSJC, l’acció de la mesa,
encapçalada per Roger
Torrent i van sostenir que
la tramitació de la proposta de resolució i la moció a
favor de l’autodeterminació i de reprovació de la
monarquia, aprovada pel
ple del 12 de novembre del
2019, eren proclames polítiques, que difícilment
podien desobeir l’ordre del
Tribunal Constitucional
(TC) de no desenvolupar

Xavier Muro, lletrat del
Parlament ■ ACN

cap acció del procés independentista. El fiscal sosté
que Torrent i quatre exmembres de la mesa
d’ERC i Junts van desobeir
el TC. Muro, que va ser un
testimoni de càrrec contra la mesa de Carme Forcadell el 2017, va indicar
que no es podien comparar els dos cassos i que la
moció que es va aprovar
uns minuts abans que arribés la suspensió del TC
no es va publicar al Butlletí
Oficial del Parlament. ■

118198-1248883L

