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El PP i Cs collen Sánchez pels homenatges a ETA
El govern espanyol qualifica els actes d’“inadmissibles” i anuncia que els portarà a la Fiscalia
en la comissió d’interior perquè expliqui “els motius pels quals fins ara
el govern” de Sánchez “s’ha mantingut inactiu davant la celebració de
179 actes d’enaltiment del terrorisme durant el seu mandat”. Però Covite va notificar ahir que només
s’havien fet 19 homenatges a membres d’ETA aquest 2019. Rivera va
recordar que Cs va registrar a la
cambra baixa una proposició de llei
per prohibir per llei “els homenatges a terroristes” i “dignificar la memòria de les víctimes”. El PP i Cs
van demanar als socialistes que donessin suport als canvis legislatius
per evitar aquesta mena d’actes.
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El PP i Ciutadans van aprofitar ahir
l’homenatge d’aquest cap de setmana a Hernani i Oñati a dos membres
d’ETA que han sortit de la presó per
carregar contra el president espanyol, Pedro Sánchez, per buscar el
suport de Bildu a Navarra perquè hi
governi la socialista María Chivite,
i a Madrid, per permetre la seva pròpia investidura. Des res va servir
que el govern espanyol, juntament
amb l’associació de víctimes Covite,
anunciés que portaria els homenatges a Javier Zabaleta i Xabier Ugarte –que va participar en el segrest de
José Antonio Ortega Lara– a la Fiscalia de l’Audiència Nacional. Tampoc que la portaveu del govern espanyol, Isabel Celáa, qualifiqués els
actes d’“inadmissibles” i d’“insuportable ofensa a la societat i a les
víctimes del terrorisme”.
El president del PP basc, Alfonso Alonso, va instar Sánchez a “reflexionar”, perquè “els que fan
aquests homenatges són els seus socis a Navarra i aquells amb qui vol la
investidura a Madrid”. En la mateixa línia, la presidenta del PP a Navarra i diputada al Congrés, Ana
Beltrán, va advertir que si aquesta
setmana es consumava la “traïció” a
Navarra “se li acabarà el relat i el
conte” a Sánchez. L’acord subscrit
divendres entre el PSN, Geroa Bai,
Podem i Izquierda-Ezquerra es
queda a tres escons de la majoria absoluta i requereix l’abstenció de Bil-

L’ull per ull d’un diputat de Cs

du per facilitar la investidura de
Chivite, que es votarà dijous en primera sessió i, si no prosperés, divendres en segona. La direcció de la formació abertzale es decanta per
l’abstenció, tot i que avui ha organitzat una consulta entre la militància
per decidir el sentit del vot.
El líder de Cs, Albert Rivera, per
la seva banda, va acusar el PSOE de
tractar Bildu com un “interlocutor

vàlid” malgrat que és un partit “incapaç de condemnar la violència”
d’ETA i que associacions pròximes
a l’esquerra abertzale “organitzen
aquests homenatges”.
Compareixença de Marlaska

La formació taronja va registrar
ahir al Congrés una sol·licitud de
compareixença del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska,

Ugarte, en la
rebuda a Oñati
després de
complir 22
anys de presó.
GORKA ESTRADA / EFE

L’exvicepresident de Coca-Cola i
actual diputat de Cs al Congrés,
Marcos de Quinto, va sortir del
guió i va suggerir que el segrestador
d’Ortega Lara hauria d’haver passat “532 dies en un forat sense garanties”, en referència al temps que
el funcionari de presons va estar
segrestat. Enmig d’aquesta tempesta política, el departament de
Seguretat del govern basc va afirmar que no havia obert atestat pels
homenatges. “Els símbols exhibits,
ikurriñes i pancartes amb el lema
«Presoak etxera» no constitueixen,
en si, cap delicte”, van indicar fonts
del departament a Europa Press. El
lehendakari, Iñigo Urkullu, va
mostrar el “rebuig absolut” a les rebudes a presos d’ETA excarcerats,
i va advertir que “la convivència no
es pot construir sense un mínim
d’ètica”.e
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L’Estat va pagar a agents dels
Mossos a canvi d’informació
ARA
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El ministeri de l’Interior espanyol va
utilitzar fons reservats per pagar confidents dins el cos dels Mossos d’Esquadra a canvi d’informació sobre
l’1-O, segons va informar ahir El Mundo. Segons aquest diari, Interior va fer
pagaments sistemàtics a membres
dels Mossos perquè informessin
l’Audiència Nacional des de l’interior
del cos sobre els plans dels principals
comandaments que, suposadament,
col·laboraven amb la Generalitat per
impulsar el referèndum.
El rotatiu va destapar aquests pagaments a partir de la informació
que l’executiu espanyol va enviar a
l’Audiència Nacional en el marc de
la instrucció del cas Kitchen, que investiga una trama de la Policia Nacional per espiar i robar proves relacionades amb l’extresorer del PP
Luis Bárcenas.

Així, al mateix document on el
ministeri de l’Interior deixava constància que havia comprat amb fons
reservats una pistola per un import
de 800 euros a l’ex-xofer de Bárcenas també hi figurava l’anotació
“Mossos: 6.700 euros”. De fet, era
amb el concepte genèric “Mossos”
com es comptabilitzaven aquestes
sortides de diners per pagar els suposats confidents. Els pagaments
van ser autoritzats per la Direcció
Adjunta Operativa (DAO) i la secretaria d’estat de l’executiu de Mariano Rajoy.
40.000 euros per seguir Mossos

Paral·lelament, el ministeri de l’Interior va desclassificar abonaments
de 40.000 euros relacionats amb els
dispositius de seguiments policials
a membres dels Mossos d’Esquadra
que, segons el ministeri, s’havien
dedicat a espiar, entre altres, l’exministre del PP de la mateixa cartera,
Jorge Fernández Díaz.e

ANUNCI sobre l’aprovació definitiva de la modificació dels estatuts de la Junta de Compensació del sector SUPP-9 Mercat-Parc Central.
En data 7 de juny de 2019, l’alcaldessa d’aquest Ajuntament, Sra. Abigail Garrido Tinta, va dictar el decret núm. 714/2019
d’aprovació definitiva de la modificació dels estatuts de la Junta de Compensació del sector SUPP-9 Mercat-Parc Central, amb
els següents acords:
PRIMER.- APROVAR definitivament la modificació dels estatuts de la Junta de Compensació del Sector SUPP 9 “ Mercat Parc
Central”, sent la redacció definitiva dels articles 2 i 30 dels estatuts, la següent:
“Article 2.- El domicili de l’Entitat s’estableix a Barcelona (08019), carrer Provençals, número 39 (Edifici Torre Pujades), planta
12ª – Departament de Sòl. Aquest domicili podrà ésser traslladat a un altre lloc per acord de l’Assemblea General, havent de
comunicar-ho a l’òrgan urbanístic de tutela i al Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores.”
“Article 30.- L’Assemblea serà convocada pel Secretari, per ordre del President. La convocatòria expressarà els assumptes a
tractar en cada sessió. No podrà deliberar-se ni decidir sobre cap assumpte que no figuri inclòs a l’Ordre del Dia, llevat que,
essent presents tots els propietaris, així ho acordin per unanimitat.
La convocatòria de l’Assemblea es farà mitjançant comunicació escrita tramesa als domicilis designats pels associats, per
qualsevol dels mitjans admesos en Dret i que permetin acreditar la seva recepció, inclosos els correus electrònics, amb set dies
naturals d’antelació.”
SEGON.- NOTIFICAR els presents acords a la Junta de Compensació del SUPP-9 Mercat Parc Central, i al Registre d’Entitats
Urbanístiques Col·laboradores.
TERCER.- Donar compte d’aquest Decret a la propera sessió del Ple de la Corporació que es porti a terme.
De conformitat amb l’informe emès per la Secretaria Municipal núm. 280/2019 en data 7 de juny, obrant a l’expedient 22/2/A
(6.2.2.), aquest anunci es farà públic en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un diari de gran difusió. Així com
l’edicte a la pàgina web d’aquesta Corporació, www.santperederibes.cat i al tauler municipal electrònic, dins de la Seu Electrònica: http://www.santperederibes.cat/ajuntament/anuncisiedictes. Al web municipal es trobarà el redactat íntegre dels estatuts i
bases de la Junta de Compensació del sector SUPP-9, Mercat-Parc Central, amb les darreres modificacions incorporades.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició davant
l’òrgan que va dictar l’acte, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini D’UN MES a comptar des de l’endemà de la darrera de les
publicacions. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a comptar des de la data de
presentació del recurs en el registre corresponent. Contra la resolució d’aquest recurs o la desestimació presumpta del mateix,
no es pot interposar cap recurs administratiu, a excepció del recurs extraordinari de revisió en els casos previstos a l’article
125.1 de l’esmentada norma. Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim de DOS MESOS a comptar des de l’endemà de la seva notificació o
en el termini màxim de SIS MESOS a comptar des de l’endemà de la seva desestimació presumpta del recurs interposat. No es
podrà interposar aquest recurs fins que no sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de
reposició interposat.
Abigail Garrido Tinta, Alcaldessa
Sant Pere de Ribes, 18 de juliol de 2019

