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EL PUNT AVUI
DIJOUS, 16 DE MAIG DEL 2019

La fiscalia veu organització
criminal en els plans per a l’1-O
a Demana que s’ampliïn els delictes atribuïts a 28 organitzadors del referèndum a Entre els

investigats hi ha la cúpula de la CCMA, empresaris i ex-alts càrrecs del govern de Puigdemont
Redacció

Ordenen esbrinar el patrimoni

BARCELONA

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

La jutgessa del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona ha ordenat descobrir el
patrimoni dels 17 processats
per malversació, després que
en acabar el termini per aportar una fiança de 5,8 milions
d’euros hagin consignat al
jutjat 3,7 milions recaptats a
través de la caixa de solidaritat. Les defenses van comunicar que els 2,1 milions restants estan al Tribunal Suprem, consignats pels líders

independentistes que estan
sent jutjats.
La número 2 de la llista de
JxCat a les eleccions municipals de Barcelona, Elsa Artadi, va afirmar ahir que moltes
vegades han volgut obtenir
fons per a la campanya electoral però han hagut d’ajudar
els processats a fer front a la
fiança, i va assegurar que “el
repressor del 13 és una mica
com un psicòpata”, en referència a la jutgessa.

Sanchis; el de Catalunya
Ràdio, Saül Gordillo, processats per desobediència
per l’emissió dels anuncis

de l’1-O.
La fiscalia considera
que la conducta dels processats per haver organit-

Gordillo i Sanchis, sortint del jutjat 13 l’1 de març ■ ACN

director general de Patrimoni, i Josep Ginesta, secretari general de Treball.
També la presidenta de la

Ajuntament de Santpedor

EDICTE AMPLIACIÓ TERMINI INFORMACIÓ PÚBLICA

Corporació Catalana de
Mitjans
Audiovisuals
(CCMA), Núria Llorach; el
director de TV3, Vicent

869218-1210724L

La fiscalia de Barcelona va
demanar ahir que es processi 28 dels imputats pels
preparatius de l’1-O per un
delicte d’organització criminal, el qual s’afegiria a la
prevaricació, malversació,
desobediència, falsedat
documental i revelació de
secrets de què ja els acusa
la jutgessa del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona. Entre els acusats
hi ha alts càrrecs del govern de Carles Puidemont
com Joaquim Nin, llavors
secretari general de Presidència; Jaume Clotet, director general de Comunicació; Francesc Sutrias,

El Ple de la Corporació va aprovar inicialment en sessió del dia 12 de febrer de
2019 la Modificació puntual II del Pla d’ordenació urbanística municipal de Santpedor, per completar el camí de ronda i ampliació del sòl urbà en continuïtat amb el
preexistent. La qual cosa es fa pública per al coneixement general de la ciutadania,
per tal que s’hi puguin formular al·legacions durant el període d’informació pública,
que és d’un mes computable des de la data de la publicació d’aquest anunci.
Xavier Codina Casas. Alcalde

Ajuntament
d’Espinelves

113609-1209977L

ANUNCI
Es fa públic, en aplicació del que disposa l’article 73.3 del TRLUC, que el Ple de l’Ajuntament d’Espinelves, per unanimitat, va
acordar el que literalment és com segueix:
6.- PROP_ACORD MORATÒRIA HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC
ANTECEDENTS
L’Alcalde d’aquest Ajuntament proposa una suspensió temporal de les autoritzacions d’habitatges d’ús turístic al municipi.
En data 10/04/2019 el tècnic municipal ha emès informe tècnic que es dona per reproduït i en el qual s’informa favorablement la
suspensió potestativa de tramitacions, obres i reformes d’habitatges d’ús turístic a l’àmbit del sòl urbà del municipi amb la finalitat d’estudiar i elaborar el planejament urbanístic necessari per regular adequadament la implantació d’aquests tipus d’habitatge.
FONAMENTS DE DRET
Vist l’article 73 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, els articles 8 i
102 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Atès l’article 22.2.c) i q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), i 52.2.c, 52.4 i 114.3.k)
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.
Vist la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, i la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.
Atès el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic (D 159/2012).
En virtut de les facultats que tinc conferides, elevo al Ple la següent
PROPOSTA D’ACORD
Primer. Acordar, pels motius que consten en la part expositiva d’aquest acord, la suspensió potestativa en el nucli urbà d’Espinelves i, pel termini d’un any, de l’atorgament de les llicències, les declaracions responsables i les comunicacions prèvies d’edificació, reforma i rehabilitació de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial destinades a habitatges d’ús turístic, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació o la reforma de l’instrument de plantejament pertinent.
La suspensió també afectarà la tramitació dels instruments de planejament urbanístic que afecti el règim jurídic de l’activitat
d’habitatge d’ús turístic, en el nucli urbà i durant el termini establert en el paràgraf anterior, i en concret s’aplicarà els efectes de
la suspensió al nou Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) quan aquest instrument de planejament general entri en vigor
amb l’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme.
Segon. Publicar el present acord al BOPG establint que la suspensió només afecta el nucli urbà del municipi i publicar-ho també
en el tauler municipal, així com a la web de l’Ajuntament.
Tercer. Disposar que l’expedient resti per al públic en les dependències de secretaria, al llarg del termini de suspensió, d’acord
amb el que prescriu l’art. 102 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Quart. Comunicar el present acord als òrgans competents de la Generalitat de Catalunya en matèria de turisme i habitatge.”
La qual cosa es fa pública als efectes oportuns.
Espinelves, 3 de maig de 2019
Signat electrònicament
L’alcalde, Joan Manuel Claveria Regalés
118767-1210726Q

zar el referèndum va ser
“conjunta i coordinada” i
que tots ells configuraven
“un complex de persones
amb organigrama i planificació prèvia, proveïdes
normalment amb mitjans
adequats als fins delictius
proposats”. Els fiscals creuen que hi havia una “jerarquia, pluralitat i repartiment de papers” en l’organització del referèndum
donada la “participació del
president de la Generalitat”, Carles Puigdemont,
“del seu vicepresident i
d’alts càrrecs” del govern.
La policia no va avisar
D’altra banda, ahir va declarar al jutjat d’instrucció
número 2 de Manresa el
cap del dispositiu policial
de la Guàrdia Civil durant
l’1-O a l’IES Quercus de
Sant Joan de Vilatorrada,
després que l’Audiència de
Barcelona ordenés que
s’investigués si va haver-hi
excés policial. L’agent va
admetre que no es va avisar els concentrats que farien ús de la força si no
s’apartaven.
L’advocat
d’una desena de ferits confia que acabi sent jutjat. ■

