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Diari de Girona

Catalunya

Arxiven per tercer cop la
Puigdemont evita
causa contra el conductor
fixar condicions per de l’accident de Freginals
El procés independentista

donar suport a Iceta
El primer secretari del PSC

descarta visitar els presos
independentistes tal
com li demana ERC
AGÈNCIES/DdG BRUSEL·LES/BARCELONA

■ El líder de JxCat, Carles Puigdemont, va criticar l'actitud del socialista Miquel Iceta davant el 
i els presos, perquè «no s'ha caracteritzat per facilitar la desescalada
del conflicte», però no obstant
això no va fixar condicions per a
la seva designació com a senador
al Parlament.
A través de videoconferència,
Puigdemont va participar en una
roda de premsa de l'Agència Catalana de Notícies (ACN) on va
respondre preguntes sobre la votació de dijous que ve al Parlament per designar o no Iceta com
a senador autonòmic, requisit
perquè pugui entrar a la Cambra
Alta i ser elegit president, com desitja el líder del PSOE, Pedro Sánchez.
El candidat de JxCat a les europees va afirmar que és «notori»
que Iceta «no va tenir dubtes» i es
va sumar de forma «entusiasta» a
l'aplicació de l'article  de la
Constitució a Catalunya, per la
qual cosa no considera que situarlo com a president del Senat es
pugui interpretar com un «gest» a
Catalunya per part del president
en funcions del Govern.
«Iceta no s'ha caracteritzat per
facilitar la desescalada del conflicte», va remarcar l'expresident català.
Puigdemont va considerar que

estaria bé que Iceta hagués tingut
més «empatia» cap als presos i
«exiliats», que li hagués trucat en
aquest últim any i mig a Bèlgica o
que hagués tingut «una altra actitud» amb l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, en presó
preventiva i jutjada al Suprem.
En qualsevol cas, va afirmar
que, si bé li hagués agradat haver
vist «un altre Iceta», no posa «cap
condició» per a la seva votació
com a senador, perquè «no és un
tema polític, sinó humà».
«Veuríem bé un canvi d'actitud,
de to, més respecte, però no és que
li demani res, no poso condicions
perquè no podré votar», va afirmar Puigdemont, que va assenyalar que la decisió la prendrà i
l'anunciarà el grup parlamentari
de JxCat.
Interès personal i suport polític
Per la seva banda, Iceta va descartar ahir visitar els líders independentistes empresonats per l'-O
tot i la petició d'ERC. En una entrevista a Antena , el líder dels socialistes catalans va argumentar
que es podria interpretar com un
gest de suport al que van fer.
«Si es pogués distingir un gest
d'interès personal del que pot ser
entès com un gest de suport polític, no hi haurà cap problema», va
afegir.
En els darrers dies, l'adjunt a la
presidència d'ERC, Pere Aragonès, va instar Iceta a fer un «gest»
visitant els presos a Soto del Real
en un context en què el Parlament
dijous votarà la designació d'Iceta
com a senador, pas imprescindible per ser president del Senat.

Juristes del Govern avalen
la nul·litat de les factures
dels anuncis de l’1-O
AGÈNCIES/DdG BARCELONA

■ La Comissió Jurídica de la Generalitat va avalar que les dues
factures que la CCMA va emetre a
Presidència per publicitar l'-O a
TV i Catalunya Ràdio siguin declarades nul·les, perquè estan «viciades» per la suspensió del referèndum per part del Constitucional i no van seguir el procediment
de contractació.
En un informe, al qual va tenir accés Efe, la Comissió Jurídica Assessora es posiciona a favor de la
pretensió de la conselleria de Presidència, partidària de declarar
nul·les de ple dret les dues factu-

res de . i . euros que
la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA) va girar a la
Generalitat pels anuncis de l'-O,
i que constitueixen una de les proves sobre malversació en el judici
a la cúpula del procés al Tribunal
Suprem. La conselleria de Presidència sosté que totes dues factures es van emetre fora del contracte marc sobre publicitat institucional i mitjançant correus electrònics i actes verbals, sense respectar els cursos habilitats, amb
una falta absoluta de procediment que les converteix en nul·les
de ple dret.

La jutgessa d’Amposta conclou que, tot i que el conductor estava

cansat, no es va distreure ni tampoc va fallar el sistema de frenada
AGÈNCIES/DdG BARCELONA

■ La jutgessa d'Amposta que investiga l'accident de Freginals, en
el qual el mes de març de  van
morir tretze estudiants d'Erasmus, va tornar a arxivar el cas, després de concloure que, malgrat
que el conductor estava cansat,
no es va distreure ni tampoc va fallar el sistema de frenada.
En un acte, la titular del jutjat
d'instrucció número  d'Amposta
acorda el sobreseïment provisional de la causa, que va reobrir per
segona vegada al juny de l'any
passat després que l'Audiència de
Tarragona li va ordenar noves diligències per acreditar si el conductor va descansar i si va fallar el
sistema de frenada.
En el seu escrit, la jutgessa considera que s'ha acreditat l'existència de «cansament» per part del
conductor, encara que no se li pot
atribuir una conducta de la gravetat que exigeix el Codi penal per a
considerar-lo autor d'un delicte
d'homicidi imprudent, sense perjudici de les responsabilitats civils
en què hagués pogut incórrer.
En aquest sentit, la jutgessa
destaca que el conductor, S.R.J.,
que va quedar greument ferit i
que estava fins ara imputat per un
delicte d'homicidi imprudent, va
respectar els temps de conducció
i de descans.
Segons la jutgessa, en el moment de l'accident, ocorregut el 
de març del  sobre les .
hores del matí en l'AP-, a l'altura
de Freginals, l'investigat conduïa
a la velocitat màxima permesa per

Detenen un home
per la mort d’un
altre en una
baralla a Reus
ACN REUS

■ Els Mossos d'Esquadra van detenir un home per la mort d'un altre en una baralla diumenge a la
tarda a Reus. Els fets van tenir lloc
cap a un quart de vuit, quan els
Mossos van saber que s'havia produït una baralla al carrer Benidorm.
Un home va resultar ferit per
arma blanca. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) el va
traslladar a l'hospital Joan XXIII
de Tarragona, on va morir més
tard. Els agents van poder detenir
l'autor de l'agressió al seu domicili, un home de  anys i de nacionalitat guineana.

Al sinistre del 2016 hi van morir 13 estudiants d’Erasmus. ACN

llei, en aquell tram de  quilòmetres per hora, sense la influència de begudes alcohòliques que
haguessin minvat la seva capacitat per a la conducció.
A més, la magistrada ressalta en el
seu escrit que el conductor no va
incórrer en «cap distacció», ja que
no va utilitzar els telèfons mòbils
de què disposava.
Fatiga del xofer
La jutgessa recorda que els Mossos d'Esquadra ja van determinar
que la causa de l'accident va ser el
cansament del conductor.
Malgrat que es va sancionar
l'empresa propietària de l'autobús per infringir la normativa sobre prevenció de riscos laborals,
la jutgessa precisa que el dia de
l'accident es van respectar els

temps de conducció i descans
diari que s'estableixen en la normativa.
En concret, segons l'acte d'arxiu, el conductor va respectar el
temps de conducció ininterrompuda en haver circulat sense fer
descans durant una hora i  minuts, sense que els seus companys apreciessin signes de cansament en ell abans de començar
el seu trajecte, per portar a un
grup d'estudiants d'Erasmus de
València, on havia celebrat les falles, fins a Barcelona.
És més, segons la jutgessa, el
conductor va descansar en el moment del sopar de la resta de companys. A més, la jutgessa sosté que
no s'aprecien errors en l'electrònica de control dels sistemes de
fre.

Desarticulen una xarxa
internacional dedicada a la
producció il·legal de tabac
EUROPA PRESS MADRID

■ La Policia Nacional, en col·laboració amb l'Agència Tributària
i el Ministeri de l'Interior de Bulgària, va desarticular a Catalunya
una xarxa internacional de contraban i fabricació il·legal de tabac
que procedia de Bulgària.
L'operació que va liderar el Cos
Nacional de Policia va permetre el
desmantellament de dues naus
industrials que s'utilitzaven com
a fàbriques il·legals, la detenció de
 persones a Tarragona i Barcelona i la confiscació de .
paquets de tabac, per valor de
més de sis milions i mig d'euros.

 dels detinguts són de nacionalitat ucraïnesa, dos són de nacionalitat búlgara, tres espanyols, un
moldau i un marroquí.
L'operatiu es va saldar amb nou
escorcolls a diferents propietats
de Barcelona i Tarragona, incloses
les dues naus industrials repletes
de maquinària destinada a la fabricació de cigarrets, a més de paquets, tabac ja elaborat, cotxes
d'alta gamma, diners en efectiu i
abundant documentació. L'organització criminal es dedicava a
transportar el tabac a granel per
carretera des de Bulgària, evitant
els controls duaners.

