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TRIBUNALS
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Afers Interns va concloure
que la investigació sobre
els policies era insuficient
El sotsinspector que va elaborar la informació reservada contra Morón i
Cunillera declara que els va sorprendre que s’obviessin informacions
ACN

La Divisió d’Afers Interns dels
Mossos d’Esquadra va concloure que la investigació sobre els
policies locals de Vila-seca que
presumptament van agredir un
home era insuicient.
El sostsinpector que va elaborar la informació reservada
contra Morón i Cunillera va declarar ahir que els va sorprendre
que s’obviessin informacions
clau en l’atestat que es va traslladar al jutjat. Segons ell, que es
fes una instrucció «molt minsa»
i que s’aportessin «tan poques
diligències» al jutjat va precipitar
l’arxivament del cas. A més, ahir
dimecres l’advocat de Morón va
insinuar que els màxims responsables de la regió –el cap Jaume
Giné i el sotscap Rafel Comes– el
volien destituir perquè estaven
enemistats i competia amb ells
per ser comissari, un rang que
inalment només va assolir Co-

mes.
El sotsinspector d’Afers Interns va relatar que van detectar
que Cunillera no havia plasmat
algunes diligències o referències rellevants a l’atestat que
va presentar al jutjat. Va posar
d’exemple les manifestacions del
responsable de seguretat de la
discoteca Pachá, el qual havia dit
a la caporal apartada de la investigació que la víctima havia sortit
de la discoteca sense cap lesió i
que el darrer cop que l’havia vist
se n’anava en el cotxe patrulla de
la Policia Local. El mosso també
va dir que es podrien haver fet
més gestions per citar a declarar
a aquest vigilant de seguretat, a
qui Cunillera va dir que no podia
localitzar, o que es podria haver
pres declaració als agents sospitosos per veure si es contradeien.
A Afers Interns també els va
sorprendre que no constessin a
l’atestat les informacions propor-

cionades pel conident anònim
–també agent de la policia de Vila-sec–, sobre la implicació dels
policies en l’agressió. El sotsinspector va exposar que la jutgessa
difícilment hauria arxivat el cas
si l’atestat hagués sigut més complet. «Hagués vist que la minuta
dels agents de la Policia Local explica una història completament
diferent a la del responsable de
seguretat de la discoteca i a la
informació de l’informador», va
resumir el sotsinspector. A més,
també va qüestionar que no es
transcrivís la trucada que van fer
els presumptes agressors des del
telèfon de la víctima i que no es
comprovés que l’àudio aportat
al jutjat no s’escoltava correctament.
Les defenses, però, sostenen
que, quan el sergent Cunillera
va redactar l’atestat per lliurarlo al jutjat, la caporal no havia
registrat la conversa al llibre de

El sotinspector que va declarar ahir (d’esquenes).

telefonemes de la policia i, per
tant, no disposava d’aquesta
informació. A més, Cunillera
es va queixar que li havia «rebentat» la investigació perquè,
sense que ell ho sabés, s’havia
demanat als agents sospitosos
que lliuressin una minuta sobre
l’actuació d’aquella nit. Per tant,
sosté la defensa, se’ls havia posat
en alerta que algú investigava els
fets. Durant la vista van ser recurrents les preguntes a diversos
testimonis sobre les presumptes
intencions de l’aleshores cap de
la regió, l’intendent Jaume Giné,
de «destituir» l’intendent Morón. Un dels que va airmar que li

constaven moviments en aquesta línia ha estat l’actual cap de
l’ABP del Tarragonès, l’inspector
Ramon Franquès, que va declarat com a testimoni a proposta de
la defensa. Un responsable del
sindicat SICME també va revelar
que Morón li havia traslladat que
tenia mala relació amb Giné i que
es plantejava denunciar-lo per
assetjament. L’actual director
dels serveis territorials d’Interior
i intendent dels Mossos en excedència, Joan Carles de la Monja,
també va conirmar que la relació professional entre Morón i
Giné «no era del tot bona» i que
en l’entorn policial «es comen-

tava» la possibilitat que se’l volia
destituir. «Hi havia una mala relació i les opinions sobre Morón
no eren favorables, però no sé si
això responia a una campanya de
desprestigi o no», va declarar.
De la Monja també va opinar
que els tres aspirants «clars» de
Tarragona per ascendir al rang
de comissari eren Giné, Comes i
Morón com a principals comandaments a la regió, i va dir que
uns fets que els desprestigiessin
podien anar en contra dels seus
interessos a l’hora d’aconseguir
d’afrontar el procés selectiu,
atès que és de lliure designació.
En aquest punt, el president del
tribunal va advertir a la defensa
que no permetrà que continuï
denunciant «una teoria de la
conspiració» contra els processats. A més, el jutge va tornar a
renyar les defenses per centrar
els seus interrogatoris en qüestionar la caporal que va ser apartada del cas. De fet, responent a
preguntes de l’advocat de Morón, l’inspector Franquès va dir
que, amb posterioritat als fets, la
intervenció de la caporal en una
altra investigació va generar un
conlicte entre els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de
Reus. El director dels serveis territorials, que també ha declarat a
proposta de la defensa de Morón,
va declarar que mai no va veure
que l’intendent cometés alguna
irregularitat o que intentés encobrir algun assumpte.

COSTA
ACN

Pere Aragonès insisteix en què Hard
Rock no suposarà «ni un euro públic»
La CUP recela de la pròrroga i retreu al Govern que l’obsessioni una operació «fracassada»
ACN

El vicepresident i conseller
d’Economia i Hisenda, Pere
Aragonès, va reiterar que el projecte de Hard Rock d’instal·lar i
explotar un casino al costat de
PortAventura no suposarà cap
despesa pública. «Ni un euro públic de la Generalitat en aquesta
BENIFALLET

Accident d’un
camió de porcs
Un camió de porcs ha patit un aparatós accident
aquest dimecres a la tarda
a la carretera C-12, al terme municipal de Benifallet.
El vehicle ha bolcat al punt
quilomètric 45 quan circulava en sentit sud. El conductor de camió va resultar
ferit lleu. L’avís es va donar
a les 15.18 hores de la tarda.
El camió va patir una fuita al
dipòsit. Mossos d’Esquadra
van donar pas alternatiu als
vehicles.

operació», va airmar Aragonès
en el ple del Parlament. La CUP
i En Comú Podem recelen de la
viabilitat real del projecte i del
seu calendari d’execució, davant
la pròrroga de tres mesos concedida a la multinacional. «Això és
una fugida endavant», va dir el
diputat de Cat-ECP David Cid.

El conseller de Territori, Damià
Calve va reiterar que la pròrroga
s’acull a la llei de procediment
administratiu i que, un cop es
resolgui aquesta «última passa»,
tirarà endavant un projecte que
la CUP i ECP consideren «nociu
i fallit». A preguntes dels dos
partits contraris al projecte, el
ACN

Govern va treure ferro a la concessió de la pròrroga, tot assegurant que «si tira endavant»,
no suposarà cap risc inancer
per a la Generalitat, en relació
a la transacció de terrenys, ja
que Incasòl ha de comprar-los
a La Caixa i tot seguit vendre’ls a
l’empresa nord-americana.

Pere Aragonés durant la seva intervenció al Parlament.

GASTRONOMIA

El Morell celebrarà la
Festa de l’Oli Nou el
pròxim diumenge
Es durà a terme a la plaça de la Font
Redacció

La plaça de la Font del Morell
serà l’escenari de la Festa de
l’Oli Nou el pròxim diumenge.
L’activitat començarà a les nou
del matí amb un esmorzar amb
pa torrat, llonganissa, cansalada, botifarra, fruita, vi i aigua,

tot plegat productes de producció km zero. Serà un esmorzar
solidari i l’import íntegre del
tiquet, que tindrà un cost de 3
euros, anirà destinat a La Marató de TV3, aquest 2019 dedicada
a les malalties minoritàries. En
aquesta quarta edició de la ira

participaran els Gegants del
Morell, que faran una plantada
a les 9.30 hores a la plaça de la
Font, en la qual hi col·laboraran
l’Associació Cultural Embruix i
l’Escola Municipal de Música. A
partir de les 11 hores, els gegants
i els capgrossos aniran en cercavila ins a la Fira de Nadal, on realitzaran balls i danses acompanyats de la música dels Grallers
de l’Embruix i els Martinets de
l’Escola de Música El Morell. La
Festa de l’Oli és esdeveniment
organitzat per la regidoria de
Promoció Econòmica amb la
col·laboració de la Cooperativa Agrícola Sant Isidre i el Molí
d’Oli Mas Monsteny.

