|

10 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DIMECRES, 25 DE SETEMBRE DEL 2019

La CUP decideix
dissabte si
concorre al 10-N
o el boicoteja
a Els anticapitalistes es

plantegen la possibilitat
d’un “bloqueig” de
l’Estat des del Congrés
E.B.
BARCELONA

Vestíbul de l’estació de Sants de Barcelona, en una imatge d’arxiu ■ ALBERT SALAMÉ

Victòria dels arquitectes
contra el centralisme en la
licitació de les obres de Sants
a Un tribunal elimina l’obligació que les empreses adjudicatàries tinguin una oficina

tècnica a l’àrea metropolitana de Madrid per innecessari i “desproporcionat”
Emili Bella
BARCELONA

El Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya ha aconseguit l’eliminació d’una
clàusula de la licitació per
a la contractació de les
obres de reordenació de
l’estació de Sants que obligava l’empresa adjudicatària a tenir una oficina
tècnica plenament operativa dins de l’àrea metropolitana de Madrid. El collegi va presentar-hi un recurs en contra, que el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals –que depèn del Ministeri d’Hisenda– ha estimat amb l’argument que
cap de les raons que exposa ADIF donen a entendre
que sigui necessària l’existència de tal oficina a la capital espanyola i que el fet
que la seu central del gestor públic ferroviari es trobi a Madrid no és suficient
per “exigir una oficina tècnica i absolutament dota-
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“L’exigència d’una
oficina a 600 km del
lloc de prestació de
serveis afavoreix els
despatxos que ja
tenen seu a Madrid”

“L’exigència que
aquesta oficina es
trobi a la ciutat
de Madrid resulta
desproporcionada amb
l’objecte del contracte”

Col·legi d’Arquitectes

Resolució del tribunal

da, tenint en compte que
l’objecte del contracte és a
600 quilòmetres”, a Barcelona. El tribunal hi afegeix que la digitalització
de la documentació, la diversitat i la rapidesa dels
mitjans telemàtics de comunicació i la facilitat de
desplaçament entre els diferents punts de l’Estat
“determinen que l’exigència que aquesta oficina es
trobi a la ciutat de Madrid
resulti desproporcionada”, i encara més quan les
obres en qüestió són en
una altra ciutat.
En concret, la clàusula
exigia que “per a la realit-

zació dels treballs el consultor haurà de disposar
d’una oficina a disposició
del responsable del seguiment del contracte dins de
l’àrea metropolitana de la
ciutat de Madrid”.
Els arquitectes catalans denunciaven que
aquest requisit, a tanta
distància del lloc de la
prestació dels serveis,
“vulnera
el
principi
d’igualtat de tracte, ja que
afavoreix els despatxos
que ja disposen de seu a
Madrid en detriment dels
que no” i això “crea un obstacle injustificat a la competència”. ■

Una ampliació
ajornada
eternament
—————————————————————————————————

L’empresa estatal de gestió
d’infraestructures ferroviàries, Adif, ha anunciat aquest
mes les noves dates de presentació d’ofertes per a la
contractació de serveis de
consultoria i assistència tècnica per a la redacció de
l’avantprojecte d’ampliació i
millora de l’estació de Sants,
que inclouen la reordenació i
transformació de l’edifici de
viatgers i la remodelació de la
plaça dels Països Catalans.
Abans d’abordar Sants, Madrid va prioritzar les obres de
construcció de la Sagrera,
que van començar fa deu
anys, es van aturar durant
tres i actualment estan a mitges. Sants és la segona estació de l’Estat en nombre de
viatgers (30 milions anuals),
només darrere d’Atocha, a
Madrid.

La CUP decidirà dissabte
en un consell polític extraordinari si es presenta a
les eleccions del 10-N per
intentar aplicar un “bloqueig” institucional a l’Estat o bé si es decanta pel
“boicot” als comicis.
El debat s’impulsa després que la militància i diferents
organitzacions
que integren l’espai de l’esquerra independentista
anticapitalista hagin presentat documents amb
propostes “tàctiques” perquè la CUP es converteixi
en una “eina de denúncia
de la constant negació de
drets democràtics per
part de l’Estat, de deslegitimació del règim i d’incentivació de la confrontació democràtica i la generació d’inestabilitat a l’Es-

tat”.
A les últimes eleccions
espanyoles, el 28 d’abril
passat, la CUP va preferir
no concórrer-hi per una
majoria àmplia (37 vots en
contra, 20 a favor i 4 abstencions). S’imposaven així les tesis d’Endavant, però Poble Lliure va decidir
presentar-s’hi igualment,
sota el paraigua del Front
Republicà, amb Som Alternativa d’Albano-Dante
Fachin, i Pirates de Catalunya. Fachin ja ha avançat la intenció que el Front
Republicà, que va quedar a
les portes del Congrés amb
113.000 vots (2,74%), es
torni a presentar.
“La resolució del conflicte democràtic implica
necessàriament el reconeixement del dret a l’autodeterminació, a més de
la voluntat de boicotejar
qualsevol intent de refer
els consensos per part
d’aquelles formacions polítiques disposades a garantir la governabilitat a
l’Estat”,
planteja
la
CUP. ■

JxCat tornarà
a presentar Jami
Matamala al Senat
a El polític gironí

tornarà a ser candidat
per recuperar
la immunitat

Redacció
GIRONA

Jami Matamala va anunciar ahir que tornarà a ser
candidat al Senat per
JxCat per així recuperar la
immunitat i evitar ser detingut. “Si soc escollit, tornaré a gaudir de la immunitat, que té més valor que
la justícia espanyola”, va
declarar i va insistir en la
seva “poca fe” en aquesta.
Després de la dissolució
del Senat per la convoca-

tòria d’eleccions, el fins
ara senador Matamala va
tornar a Waterloo i va dir
que s’hi estaria fins a la
convocatòria electoral “en
espera dels resultats finals”. Matamala va ser encausat per suposat encobriment de l’expresident
Carles Puigdemont durant el viatge en què va ser
detingut a Alemanya. La
causa es va arxivar, però
es va reobrir a petició de la
fiscalia. La candidatura es
va anunciar en el marc de
l’habitual manifestació al
Parlament Europeu per
reivindicar els escons dels
eurodiputats Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i
Toni Comín. ■

