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Puigdemont avisa que cal tornar al “conflicte”
L’expresident proposa refer la unitat a través d’un espai de coordinació de les estratègies dels partits
En cas que la resposta a aquesta última pregunta sigui negativa, Puigdemont en planteja una tercera:
quant temps cal per què l’independentisme estigui preparat?

GERARD PRUNA
BARCELONA

Carles Puigdemont va prendre ahir
la paraula en el debat que manté
obert l’independentisme sobre el
camí a seguir. Ho va fer amb la publicació del llibre Re-unim-nos. Reflexions sobre el retorn a la unitat (La
Campana), en què l’expresident de
la Generalitat fa una crida als partits
a refer la unitat estratègica i a assumir que l’Estat mai negociarà un referèndum pactat. Un escenari que,
opina, deixa com a “únic camí” cap
a la independència el del “conflicte” i la “confrontació amb l’Estat”.
“Fomentar la idea que la independència pot arribar per altres camins
no és realista, i em temo que ara ja
tampoc no és honest”, conclou.
Al llarg del text, l’expresident de
la Generalitat augura que l’Estat no
acceptarà mai el dret a l’autodeterminació per molt que s’eixampli la
base. Tampoc en el cas que l’independentisme arribés a obtenir un
65,5% dels vots. Puigdemont, que
considera una “fantasia” parlar de
diàleg, negociació o referèndum
acordat, defensa que avui, “lamentablement, el realisme polític exclou
una resolució dialogada i negociada
amb l’Estat sense passar abans per
una nova etapa de confrontació”. “El
terme confrontació no és agradable,
però no el podem defugir”, subratlla
l’expresident, i apunta que es tracta d’una confrontació de llarg recorregut en què s’intercalaran “fases de
baixa intensitat i d’altres en què se-

La investidura de Sánchez

rà més alta”. Sense detallar com s’ha
de canalitzar aquest conflicte, Puigdemont sí que remarca que en tot
moment l’independentisme ha de
fugir de les “provocacions” i s’ha de
moure en el terreny de l’acció directa no-violenta, la resistència activa
no-violenta, les accions de boicot
pacífic i les objeccions fiscals.
L’expresident admet, però, que
tampoc la seva recepta del conflic-

te garanteix que Catalunya pugui assolir la independència, i avisa que
abans de transitar aquesta via cal
que l’independentisme respongui
dues preguntes: si està disposat a suportar l’onada repressiva que desfermarà l’Estat –i que, segons ell, podria arribar també a la il·legalització
dels partits independentistes– i si té
prou força i està en condicions de
mantenir aquest pols amb l’Estat.
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Per donar contingut a aquesta proposta, però, l’expresident apunta
que cal acabar amb “l’estratègia de
la desunió” que s’ha apoderat de
l’independentisme des del 21-D.
Per fer-ho, planteja la creació d’un
espai –que insinua que podria ferse sota el paraigües del Consell per
la República– en què una “direcció
política coordinada i empoderada
pugui imposar-se a les inevitables
tensions partidistes” i acordar els
passos a fer pels partits en cada moment. Fins i tot valorar si els convé o no investir Pedro Sánchez com
a president espanyol.
Tanmateix, Puigdemont –que
critica que se’l vulgui presentar com
un “extremista que abjura de la moderació i el pacte”– considera que
Sánchez ha mantingut “exactament
la mateixa política” que el PP envers
Catalunya i opina que la gestió de la
moció de censura contra Mariano
Rajoy va “obrir la porta a blanquejar
els socialistes”, així com l’acord de
la mesa del Parlament entre ERC i
el PSC per a la seva suspensió com
a diputat. Sobre els pactes amb els
socialistes a la Diputació de Barcelona o als ajuntaments, es limita a
dir que són conseqüència de l’“estratègia de la desunió” i del fet que
l’independentisme no hagi anat
unit a les eleccions.e

El TSJC tomba el recurs de Torra
en la causa dels llaços grocs
ARA
BARCELONA

La Junta Electoral Central (JEC) no
va actuar de manera parcial, i la presumpció d’innocència del president
de la Generalitat, Quim Torra, no està en entredit. Si més no, així ho va
determinar ahir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC),
que va desestimar el recurs d’apel·lació que el cap de l’executiu català havia presentat en relació al seu processament per un suposat delicte de
desobediència per haver mantingut
els llaços grocs en record dels presos
polítics en els edificis públics durant
la campanya electoral del 28-A tot i
les advertències de la JEC.
En la resolució, que suposa un revés per a Torra, el TSJC rebutja arxivar la causa en contra seva i exposa que els acords a què va arribar
l’òrgan electoral en plena cursa per
a les generals respecte a la retirada
dels llaços grocs eren “executius i
d’obligat acatament”. En aquesta lí-

nia, el tribunal desmunta un dels arguments a què Torra s’havia aferrat
per presentar el recurs d’apel·lació
contra la seva imputació. Així, a parer del tribunal, “sense cap mena de
discussió”, les notificacions de la
JEC “no contenien manaments
contradictoris, sinó complementaris”. I afegeix que el seu compliment
“quedava a l’abast de l’investigat,
com a mínim, respecte al Palau de la
Generalitat”.
A més, el tribunal recrimina al
president que hagi plantejat una suposada “intencionalitat política” de
l’òrgan electoral a l’hora d’emetre
els seus dictàmens sobre la retirada dels símbols en suport dels líders
independentistes presos i que hagi
posat en qüestió la parcialitat de
l’organisme “amb posterioritat a
l’emissió dels seus manaments”. Sigui com sigui, Torra –que va admetre que va desobeir la JEC obeint un
“mandat superior de la ciutadania”– s’enfronta ara a una pena d’un
any i vuit mesos d’inhabilitació i
una multa de 30.000 euros.e

ANUNCI de l’aprovació definitiva del projecte de modificació de les obres d’urbanització incloses en el Pla Parcial del sector
SUPP-9 Mercat-Parc Central.
La Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2019 va aprovar definitivament el projecte de modificació de les obres d’urbanització incloses en el Pla Parcial del sector SUPP-9 Mercat-Parc Central, amb els acords següents:
1.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte de modificació de les obres d’urbanització incloses en el Pla Parcial del sector
SUPP-9 Mercat - Parc Central.
2.- CONDICIONAR LA PUBLICACIÓ d’aquests acords, la qual haurà d’establir-se pel termini d’un mes en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona, en un Diari de gran divulgació, així com als taulers d’anuncis i web municipals, a la constitució de la
garantia per import del 12% del valor de les obres d’urbanització per part dels promotors. Aquest import ascendeix a la quantitat
de 254.836,32€ i, està calculat sobre el pressupost d’execució per contracte amb IVA inclòs, segons informe tècnic de data 26
de febrer de 2019.
3.- NOTIFICAR aquests acords a la Junta de Compensació del sector SUPP-9 Mercat-Parc central conjuntament amb la còpia
dels informes emesos pels tècnics municipals.
De conformitat amb el segon acord, en data 19 de juliol de 2019, s’ha dipositat davant la Tresoreria Municipal la garantia per
import del 12% del valor de les obres d’urbanització per part dels promotors, per la qual cosa ja es pot procedir a la publicació
dels acords.
Aquesta resolució es publicarà mitjançant edicte al tauler d’anuncis municipal electrònic, dins de la seu Electrònica: www.santperederibes.cat/ajuntament/anuncisedictes i a la pàgina web d’aquesta Corporació: www.santperederibes.cat. Així com l’anunci en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un diari de gran difusió.
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.
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