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El TC anul·la dos escrits a
favor de l’autodeterminació
a Les declaracions polítiques es van aprovar en el ple de debat de política general el setembre del
2019 a El Constitucional declara nul·la la tramitació prèvia feta per la mesa del Parlament
Emma Ansola
BARCELONA

El Tribunal Constitucional torna a declarar nul·les
les declaracions polítiques
aprovades per la majoria
parlamentària de la cambra catalana. Aquesta vegada el ple del Tribunal
Constitucional va decidir,
a petició de Ciutadans, declarar “nuls” els acords de
la mesa del Parlament de
Catalunya del 25 de setembre del 2019 que va
admetre a tràmit els escrits de dues propostes:
una de la CUP i una altra
d’ERC, Junts i la CUP, en
què es manifestaven a favor de l’autodeterminació
de Catalunya i que havien
de ser debatudes i aprovades pel ple de la cambra.
Concretament els textos
reclamaven sentències
absolutòries per a tots els
acusats en la causa independentista, s’apostava
per una llei d’amnistia i
una solució basada en l’exercici de la manifestació
pacífica i, altra vegada, del

Votació en el ple del Parlament feta la setmana passada a mà alçada pel recurs de Juvillà ■ ORIOL DURAN

dret a l’autodeterminació.
El text de les tres forces
polítiques es va aprovar en
el ple de debat de política
general celebrat el 25 de
setembre del 2019. Un ple
força convuls perquè
aquell mateix dia es conei-

xia l’empresonament de
set activistes detinguts
dos dies abans i acusats de
terrorisme. Una causa que
encara està pendent de judici, sense instrucció acabada i amb retrets al jutge
per vulneració del dret de

defensa, segons va expressar la sala d’apel·lacions de
l’Audiencia Nacional.
En aquell context es va
aprovar una moció que
fins i tot va ser considerada poc contundent davant
la repressió que estava ex-

ercint l’Estat.
La defensa i la reivindicació de l’exercici de l’autodeterminació ara ha estat anul·lada, però la sentència ha obtingut dos
vots particulars en contra
a càrrec dels magistrats

L’Estat cau a
“democràcia
defectuosa”
a La revista ‘The

Economist’ la treu del
nivell de democràcies
plenes el 2021

Xavier Miró
BARCELONA

La revista econòmica internacional The Economist ha fet baixar un esglaó a la democràcia espanyola el 2021 en perdre la
categoria de “democràcia
plena” i situar-se en la de
“democràcia defectuosa”.
L’Economist Intelligence
Unit de la revista atribueix
la situació sobretot a la fra-

gilitat de la independència
judicial relacionada amb
la manca de renovació del
Consell General del Poder
Judicial (CGPJ). Una
manca de renovació que la
revista atribueix a les divisions polítiques i recorda
que, des del 2018, el màxim òrgan de govern dels
jutges està pendent de renovació i operant en funcions. “Com més es prolongui aquesta situació,
més risc té de soscavar el
CGPJ i fer-lo vulnerable a
la politització”, conclou
l’informe. En darrer terme, l’anàlisi hi afegeix que
l’escenari polític a Espa-

progressistes
Antonio
Xiol i Ramón Sáez Valcárcel. La sentència considera que la tramitació va
“vulnerar” els articles 23.1
i 23.2 de la Constitució
que recullen els drets dels
diputats a exercir les seves
funcions.
La sentència, que ha
tingut com a ponent María
Luisa Balaguer, dona la
raó a Ciutadans, que havia
presentat un recurs per
deixar sense efecte la decisió de la mesa del Parlament de qualificar i admetre a tràmit les resolucions
de les formacions independentistes. En concret
es tractava de la resolució
“Un acord per l’autodeterminació, l’amnistia i els
drets civils i polítics”, que
havia presentat la CUP, i
“Per una resposta de consens davant la sentència
del judici al procés”,
d’ERC, Junts i la CUP.
També declaren nul·la la
decisió de la mesa de l’endemà, 26 de setembre del
2019, de desestimar la petició de reconsideració
dels grups unionistes.
D’aquesta manera, els
magistrats tomben de nou
les declaracions simbòliques que el Parlament va
aprovar en el marc del debat de política general del
2019 i reafirma la censura
establerta en el Parlament
pel Constitucional i la prohibició de parlar d’autodeterminació, amnistia i el
reu en una cambra parlamentària. ■

Pablo Casado
ho relaciona
amb ETA
—————————————————————————————————

Un ple del Consell General del Poder Judicial presidit per Carlos Lesmes ■ EFE

nya s’ha trasbalsat progressivament els darrers
anys amb la fragmentació
parlamentària, la “lletania
d’escàndols de corrupció
política” i el “nacionalisme
creixent a Catalunya”, diversos factors que The
Economist considera rep-

tes per a la governació de
l’Estat espanyol. L’anàlisi
de la revista, que estudia
60 indicadors puntuats en
cinc categories, recorda
que Espanya se situava
com una democràcia plena ja per un estret marge
el 2020 i que una petita

pèrdua de puntuació fa
que caigui al nivell immediatament inferior –el
rànquing classifica els règims en democràcies
plenes, democràcies defectuoses, democràcies híbrides i règims autoritaris. ■

El líder del PP, Pablo Casado,
no va dubtar ahir a atribuir
l’anàlisi de The Economist al
“tractament a les víctimes
d’ETA” que, segons ell, fa el
govern de Sánchez. Després
d’afirmar que la consideració
de democràcia defectuosa es
deu “als atacs que està rebent el poder judicial”, Casado hi va afegir: “M’atreveixo a
dir que també ho diu, en la
nostra opinió, per quelcom
que també ha denunciat el
Parlament Europeu: el tractament a les víctimes del terrorisme.” Tot seguit, el líder popular va passar a afirmar que
s’ha conegut “que el ministre
de l’Interior de Sánchez ha
contactat amb líders etarres
per donar beneficis penitenciaris als presos assassins de
la banda terrorista”.
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Interior arracona
Meridiana Resisteix i
la protesta sobreviu
a Fa moure la concentració per no entorpir l’accés a
Barcelona a La conselleria diu que respecta el dret de reunió
BARCELONA

Mig centenar de persones
es van tornar a concentrar
ahir a l’avinguda Meridiana de Barcelona, a l’altura
de Fabra i Puig, i van tallar
una vegada més, entre les
vuit i dos quarts de deu del
vespre, l’accés nord de Barcelona. Avui hi tornaran,
però serà l’últim cop, després que la conselleria d’Interior anunciés ahir que ha
decidit posar fi a aquesta
protesta independentista
tal com s’ha dut a terme
des que es va fer pública la
sentència contra els líders

polítics i socials del procés.
Des d’aleshores, només la
pandèmia i alguna manifestació de sectors ultres,
que es van avançar en la
convocatòria, els havien
impedit dur a terme la protesta diària.
La concentració de la
Meridiana es du a terme
per la comunicació que fa
l’ANC, a través del seu
vicepresident, David Fernàndez. Va ser aquest el
que ahir va rebre la comunicació d’Interior en què es
desestima el permís per
poder dur a terme la protesta entre els dies 12 i 27
de febrer com s’havia de-

manat. La resolució del departament que dirigeix
Joan Ignasi Elena diu que,
respectant el dret de reunió del col·lectiu autoanomenat Meridiana Resisteix, es permet que es dugui a terme la concentració
però fora de l’asfalt, damunt l’illa de formigó que
hi ha davant l’entrada de
Fabra i Puig. D’aquesta
manera es considera que
es concilia el dret de manifestació amb el de la lliure
mobilitat de les persones.
En la resolució que signa la direcció general d’Administració de Seguretat,
s’analitzen uns informes

864819-1254920Q

EDICTE
Que no essent possible la pràctica de la notificació personal per causes no imputables a aquesta administració, vist allò disposat als articles 44 i 46 de
la Llei 39/15, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant el present edicte, es passa a notificar que
Davant la concurrència d’alguns dels supòsits previstos a l’article 17.2 del Reglament del Cementiri municipal s’ha iniciat per Decret núm. 6180/2021,
de data 15 de juliol de 2021, el procediment d’extinció del dret funerari de titulars difunts amb concessions caducades, per haver finalitzat el seu termini,
respecte a les sepultures municipals que es relacionen.
La qual cosa es fa pública per al coneixement general a fi i efecte que, en cas d’existir alguna persona amb dret sobre les sepultures relacionades, pugui comparèixer, dins el termini de 20 dies hàbils comptat des de l’endemà de la publicació al BOE, a les oficines de Torra, SA del Cementiri municipal,
ubicades a la Ronda d’Orient, 67 de Sabadell, per manifestar allò que tingui per convenient. Finalitzat aquest termini, el procediment es tramitarà sense
ulterior audiència.
S’informa que el present acte administratiu és de tràmit i, per tant, no és susceptible de recurs, tot això sense perjudici que pugueu exercitar el que estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa l’article 40.2 en relació amb l’article 112.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’art. 25.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tanmateix és possible interposar qualsevol altre recurs que es consideri oportú.
Sabadell, 2 de febrer de 2022
Xavier Pons Torra,
Conseller Delegat de Torra S.A.
Tipus
Núm.
Departament
Fila
Titular
PANTEÓ
0020
St. Oleguer
TITULAR SENSE DNI
TOMBA
0023
Sta. Eulàlia
TITULAR SENSE DNI
TOMBA
0133
St. Oleguer
LLENAS COSTA, MONTSERRAT
TOMBA
0151
St. Oleguer
TITULAR SENSE DNI
TOMBA
0146
St. Oleguer
TITULAR SENSE DNI
NÍNXOL DE LUXE
0052
St. Salvador
1a Fila
MALARET ONCINS, MARIA QUERALT
NÍNXOL DE PREFERÈNCIA
0013
Sta. Eulàlia
1a Fila
BARRACHINA ORPELLA, ENRIQUE
COLUMBARI
0107
St. Joaquim
2a Fila
PUIGVERT USTRELL, MATILDE
NÍNXOL DE PREFERÈNCIA
0017
Sta. Eulàlia
1a Fila
TITULAR SENSE DNI
NÍNXOL DE PREFERÈNCIA
0025
Sta. Eulàlia
1a Fila
TITULAR SENSE DNI
NÍNXOL DE PREFERÈNCIA
0006
Sta. Eulàlia
2a Fila
TITULAR SENSE DNI
NÍNXOL ECONÒMIC
0047
Sector Xaloc
3a Fila
DOMÈNECH FOLCH, MIQUEL
NÍNXOL ECONÒMIC
0257
Sta. Eulàlia
1a Fila
TITULAR SENSE DNI
NÍNXOL ECONÒMIC
0141
St. Salvador
1a Fila
TITULAR SENSE DNI
NÍNXOL DE PREFERÈNCIA
0022
Sta. Eulàlia
2a Fila
BOSCH SERRAVIÑALS, ELVIRA
NÍNXOL DE PREFERÈNCIA
0029
Sta. Eulàlia
1a Fila
CANO CASQUET, DAMIANA
NÍNXOL DE PREFERÈNCIA
0089
Sta. Eulàlia
1a Fila
SALAS GARCÍA, EMILIA
COLUMBARI
0087
St. Sever illa 1a
2a Fila
RAMONACHO ROMEU, MONTSERRAT
NÍNXOL ECONÒMIC
0061
St. Sever illa 1a
1a Fila
MAS BERNAT, MANUELA
NÍNXOL ECONÒMIC
0037
St. Oleguer
2a Fila
TITULAR SENSE DNI
NÍNXOL ECONÒMIC
0021
St. Sever illa 1a
1a Fila
VILLARROYA MARTÍN, JOAQUÍN
NÍNXOL DE LUXE
0010
St. Oleguer
1a Fila
TITULAR SENSE DNI
NÍNXOL DE LUXE
0043
St. Oleguer
1a Fila
TITULAR SENSE DNI
NÍNXOL DE LUXE
0103
St. Oleguer
1a Fila
TITULAR SENSE DNI
NÍNXOL DE LUXE
0115
St. Oleguer
1a Fila
MORRAL MIRALLES, ROSA
NÍNXOL DE LUXE
0079
St. Oleguer
1a Fila
TITULAR SENSE DNI
NÍNXOL ECONÒMIC
0214
St. Eulogi
2a Fila
TITULAR SENSE DNI
NÍNXOL DE PREFERÈNCIA
0033
Sta. Eulàlia
1a Fila
TITULAR SENSE DNI
NÍNXOL ECONÒMIC
0075
St. Salvador
3a Fila
TITULAR SENSE DNI
NÍNXOL ECONÒMIC
0057
St. Sever illa 3a
1a Fila
TITULAR SENSE DNI
NÍNXOL ECONÒMIC
0255
St. Sever illa 3a
3a Fila
TITULAR SENSE DNI
NÍNXOL ECONÒMIC
0194
St. Nicolau
2a Fila
TITULAR SENSE DNI
NÍNXOL ECONÒMIC
0220
St. Sever illa 3a
3a Fila
MONNÉ RUBIO, MIGUEL
NÍNXOL ECONÒMIC
0205
St. Sever illa 3a
2a Fila
GIMENO RUIZ, ALFREDO
NÍNXOL ECONÒMIC
0202
St. Salvador
2a Fila
TITULAR SENSE DNI
NÍNXOL ECONÒMIC
0569
Sector del Llevant
2a Fila
TITULAR SENSE DNI
NÍNXOL ECONÒMIC
0582
St. Salvador
1a Fila
ROQUÉ PONS, ANA
NÍNXOL DE PREFERÈNCIA
0005
Sector Xaloc
1a Fila
TITULAR SENSE DNI
NÍNXOL DE PREFERÈNCIA
0006
Sector Xaloc
2a Fila
TITULAR SENSE DNI
NÍNXOL DE PREFERÈNCIA
0014
Sector Xaloc
2a Fila
TITULAR SENSE DNI
NÍNXOL DE PREFERÈNCIA
0022
Sector Xaloc
2a Fila
TITULAR SENSE DNI
NÍNXOL ECONÒMIC
0306
St. Salvador
2a Fila
BAROY VILA, MARIA
NÍNXOL ECONÒMIC
0163
St. Sever illa 3a
2a Fila
HIERRO CASTELLVÍ, JOSEP
NÍNXOL DE PREFERÈNCIA
0045
Sta. Eulàlia
1a Fila
BRUNET SAÑA, JOAN
NÍNXOL ECONÒMIC
0070
Sta. Eulàlia
2a Fila
TITULAR SENSE DNI
NÍNXOL ECONÒMIC
0074
Sta. Eulàlia
2a Fila
CAMPMAJÓ SALLÉS, MONTSERRAT
NÍNXOL DE PREFERÈNCIA
0115
Sta. Eulàlia
3a Fila
TITULAR SENSE DNI
NÍNXOL ECONÒMIC
0052
St. Sever illa 3a
3a Fila
TITULAR SENSE DNI
NÍNXOL ECONÒMIC
0031
St. Sever illa 3a
3a Fila
BONAMICH ANGLADA, RAMONA
NÍNXOL ECONÒMIC
0159
St. Sever illa 1a
3a Fila
VIVES MIRALPEIX, ISABEL

Una pancarta ahir al vespre a la Meridiana, on hi havia mig centenar d’activistes ■ JPF

dels Mossos d’Esquadra en
què es diu que la protesta
de la Meridiana ha comportat “nombrosos incidents” i “enfrontaments”
amb ciutadans disconformes, alguns dels quals
s’han queixat al Síndic de
Greuges. També s’ha tingut en compte un informe
de Guàrdia Urbana en què
es demana la fi dels talls.

140190-1254701L

Jordi Panyella

Ahir, l’alcaldessa Colau,
Jaume Collboni i Albert
Batlle van celebrar la fi dels
talls.
El col·lectiu Meridiana
Resisteix considera que els
Mossos han estat més permissius amb concentracions de col·lectius espanyolistes que s’han fet en
aquest lloc que no pas amb
la seva pròpia. Activistes

del tall han patit detencions, processos judicials i
multes per la llei mordassa. La intenció dels convocants és continuar manifestant-se en un punt proper. Per la seva part, l’Assemblea Nacional va acusar la conselleria de “promoure la desmobilització
de l’activisme per la independència”. ■
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El Parlament defensa el
treball d’Acció Exterior tot
i la “persecució” de l’Estat
a La moció de JxCat rep el suport d’ERC i la CUP i posa èmfasi en la ingerència del
Tribunal de Comptes a ECP censura que s’hi inclogui el Consell per la República
J.A.
BARCELONA

Les tres formacions independentistes del Parlament, ERC, JxCat i la
CUP, van donar ahir suport a una moció presentada per JxCat en què fan
un reconeixement de la
feina del Departament
d’Acció Exterior davant
un “escenari de repressió
continuada per part de les
institucions de l’Estat”, i
també de la tasca de les diverses comunitats catalanes que pertanyen a diferents xarxes, als Casals
Catalans, organitzacions
no
governamentals
(ONG) i entitats com ara
l’ANC, Òmnium i la Plataforma per la Llengua.
Menció especial rep el
Consell per la República
(CpR), que per a la diputada Aurora Madaula és
“l’instrument punter” de
la defensa internacional
“fora de les urpes repressores” de l’Estat davant de
les instàncies europees,
internacionals, l’opinió
pública i els mitjans de comunicació.
La menció al CpR va ser
el motiu principal que va
provocar que En Comú Podem (ECP) no hi donés suport en considerar que “no
reflecteix la pluralitat i la
transversalitat” de Catalunya en l’acció exterior,
va dir la diputada Susanna
Segovia. Els comuns van
lamentar, coincidint amb
el PSC, que no s’hagués inclòs l’esmena per separar
la referència al CpR o
l’ANC de la feina dels casals, de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes, Catalans al Món o la
Lafede.cat, per donar-hi
suport.
I de fet no el van donar a
cap dels tres punts de la
iniciativa. El primer reconeix la tasca del Departament davant la repressió,
rellançant el Diplocat i
creant noves delegacions,
i el segon condemna “la
persecució política” que

Una activista de la PAH durant una acció per evitar un
desnonament a l’Hospitalet ■ ACN

Aurora Madaula (JxCat) defensant la moció a l’hemicicle ■ DAVID APARICIO / PARLAMENT

“Ombres ” al voltant de la gestió dels fons europeus

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

El Parlament va denunciar
ahir el que considera que és
una total “manca de transparència i col·laboració” en la
gestió dels fons europeus
Next Generation. La proposta
de la CUP va rebre en part els
vots d’ERC i Junts per instar
el govern a demanar al seu
homòleg espanyol que permeti a Catalunya decidir a
què destina els recursos europeus. També van aprovar
establir una coordinació per
tal d’involucrar els municipis
en la gestió dels fons. I dues

crítiques a la reforma laboral i
la reforma de les pensions
perquè “suposen un incompliment del programa electoral del PSOE i Podem”. En
canvi, ERC i JxCat van votar
en contra del punt que demanava convocar en el termini
d’un mes un espai perquè
“les entitats locals, les empreses de l’economia social i
solidària, els autònoms i les
pimes puguin col·laborar en
el procés de governança”. Finalment i després de tres votacions amb empat, es va po-

der aprovar instar el govern a
destinar els fons europeus “a
la garantia de drets bàsics
col·lectius, a través de l’enfortiment i transformació del
sistema públic de salut i de
cures i la coherència d’una
transició ecosocial justa”.
La diputada de la CUP Eulàlia Reguant va denunciar les
ombres al voltant dels fons
europeus i va lamentar la
“clara voluntat d’obviar un
sector i la ciutadania que fa
temps que exigeix transparència i gestió participativa”.

pateix, incidint en les causes del Tribunal de Comptes i els 5,4 milions que demana contra 34 ex alts
càrrecs del govern. Per
Madaula, l’objectiu que
persegueix el tribunal de
“cuentos” és la “destrucció
personal” dels implicats i
“promoure la por i l’autocensura” entre els treballadors d’Acció Exterior.
Tot i que Segovia va expressar que estan “en contra d’aquesta intervenció
d’un tribunal que no té cap
mena de legitimitat”, tampoc hi van votar a favor i es
van abstenir. El tercer
punt és el que reconeixia
el treball de les entitats ja
exposat anteriorment.

El diputat socialista David Pérez va lamentar que
Madaula utilitzés el terme
“tècniques mafioses” de
l’Estat i s’agafessin al CpR,
una “entitat que no existeix ni té cap mena de suport jurídic”. Madaula li va
replicar que trucades i boicots a actes o posar detectors de moviment en els
cotxes dels exiliats creu
que “serien mafioses”.
Des d’ERC, Meritxell
Serret va defensar la tasca
“legítima” feta pel Departament davant els intents
de “criminalització”, i Basha Changue (CUP) va reconèixer la utilitat de tenir
un instrument per defensar a l’exterior el “dret a la

independència i l’autodeterminació i l’amnistia”,
però va lamentar que
“massa sovint” es feien polítiques compartint “aspectes d’amnèsia colonial”
com les de l’Estat. Vox,
com Cs, va demanar l’eliminació del Departament.
El ple també va aprovar
els set membres de la Sindicatura de Comptes; els
cinc nous membres del
Consell de l’Audiovisual de
Catalunya (CAC), amb Xevi Xirgo de president; els
dos membres del Consell
Nacional de la Cultura i de
les Arts (Conca), i Meritxell Borràs de presidenta
de l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades. ■

El govern veu
una “involució”
en la llei estatal
d’habitatge
a La consellera denuncia el “biaix
centralitzador” de Madrid a El 2021

es van evitar 6.478 desnonaments

Virtudes Pérez
BARCELONA

La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, va
denunciar ahir el “biaix
centralitzador” que ha demostrat el govern de l’Estat amb la llei d’habitatge,
que ja ha iniciat el tràmit
parlamentari després de
ser aprovada pel Consell de
Ministres i malgrat que el
Consell General del Poder
Judicial va dir que envaïa
competències autonòmiques. Cervera va criticar
que no només “envaeix
competències” sinó que
“posa en risc algunes de les
polítiques que es duen a
terme a Catalunya”, el primer territori de l’Estat que
va començar a legislar en
matèria d’habitatge ja
l’any 1991. I el que la consellera troba encara més
greu i que ja han denunciat
entitats com la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca
(PAH) és que la nova llei estatal “no ens ajuda a regular l’emergència en l’àmbit
de l’habitatge perquè no inclou cap mesura per evitar
desnonaments”.
En aquest sentit, Cervera va assegurar que el seu

departament, a través de
l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, va evitar 6.478
desnonaments l’any 2021
amb ajuts directes o bé
amb programes de mediació o de reallotjament, que
han suposat una inversió
de 14 milions d’euros. D’altra banda, el departament
ha destinat més de 125 milions a ajuts ordinaris dels
quals s’han beneficiat
66.610 famílies, més de
200.000 persones.
Recurs al TC
Cervera va anunciar que,
si la llei no es rectifica durant el tràmit al Congrés,
el govern català demanarà
“un dictamen al Consell de
Garanties Estatutàries” i
presentarà un recurs al
Tribunal Constitucional
(TC). Cervera també va
criticar que el bo per als joves, que va dir que encara
no sabia quan entraria en
vigor, s’hagi plantejat perquè les autonomies siguin
només gestores sense capacitat de decisió, i va demanar que s’allargui la
moratòria de desnonaments que va adoptar el
govern de Madrid i que
acaba el 28 de febrer. ■

