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SEGUNDOS

El actor Juanjo Puig-
corbé será el número 
dos de la candidatura 
de Esquerra Republi-
cana en el Ajunta-
ment de Barcelona. 
La lista, encabezada 
por Alfred Bosch, 
contará con el actor 
en segundo lugar y la 
cerrará, simbólica-
mente, el juez Santia-
go Vidal. Puigcorbé, 
que vive en Madrid 
desde hace más de 10 
años, había dado su 
apoyo años atrás a las 
campañas de Pasqual 
Maragall, pero, últi-
mamente, Puigcorbé 
se había posicionado 
abiertamente a favor 
de independencia.

Puigcorbé  
irá en la lista 
de ERC

Abrir en domingo 
crearía empleos 
La Cambra de Comerç 
de Barcelona calcula 
que la apertura de los 
establecimientos de 
las zonas turísticas de 
Barcelona hasta las 
20.00 horas los domin-
gos de julio, agosto y 
septiembre generaría 
9.600 empleos.  

Integrar el Port 
en la ciudad 
El alcalde Xavier Trias 
invita a aprender de 
otras ciudades, como 
Hong Kong, para mejo-
rar la integración por-
tuaria de Barcelona. 

Sin guarderías 
ICV planteará una re-
probación del gobierno 
municipal por «no ha-
ber planificado, cons-
truido ni abierto ningu-
na guardería». 

Asociacionismo 
educativo 
El Consell de la Joven-
tut de Barcelona (CJB) 
y el Ajuntament pre-
sentaron ayer una 
campaña para fomen-
tar el asociacionismo 
educativo, trabajado 
desde los esplais. 

SURT A LA LLUM 
LA COL·LECCIÓ DE 
VENTURA GARCÉS  
La col·lecció privada de 
l’advocat i col·leccionista 
Ventura Garcés (1930-2008) 
s’exhibeix públicament per 
primera vegada i ho fa al 
museu de la Fundació Vila 
Casas, Can Framis (a la foto). 
El crític d’art i comissari, 
Daniel Giralt Miracle, detalla 
que és una basta col·lecció de 
més de 500 obres de la 
segona meitat del segle XX 
que mai s’havia exhibit 
perquè era «pel gaudi» de 
Garcés. FOTO: PAU CORTINA / ACN 

Les millors imatges del dia, 
i més fotogaleries, a... 
20minutos.es

� SANTS-MONTJUÏC 
El funicular tornarà a 
funcionar demà. El servei 
al funicular de Montjuïc es 
restablirà a partir de demà 
un cop finalitzada la recons-
trucció del mur de contenció 
de la finca veïna, afectat per 
un despreniment. 

� NOU BARRIS 
Acord per reordenar el 
bus a Virrei Amat. Els 
veïns de Virrei Amat volen 
que es reordenin parades 
de bus de la plaça. De mo-
ment, han aconseguit el 
trasllat de la del bus 34 al 
carrer Costa i Cuxart. 

� SANT MARTÍ 
Es crea el Consell d’Eco-
nomia Social. El distric-
te de Sant Martí ha aprovat 
la creació del Consell 
d’Economia Social per do-
nar resposta a diferents 
qüestions socio-laborals 
dels barris de la zona. 

� GRÀCIA 
Les entitats oferiran 
una obra de teatre. Les 
entitats culturals més anti-
gues de Gràcia representa-
ran El Rellotger de Gràcia 
els dies 10, 11 i 12 d’abril a 
la Sala Montseny-Auditori 
Col·legi Sant Josep. 

� SANTS-MONTJUÏC 
El MNAC rep obres de 
Fontbona. Els Museu Na-
cional d’Art de Catalunya 
(MNAC), el de Montserrat, el 
Frederic Marès i el d’Art Mo-
dern de Tarragona han rebut 
obres d’Emili Fontbona, que 
va iniciar Picasso. 

� EIXAMPLE 
Teatre d’estudiants a 
l’estació d’Universitat. 
L’estació de metro d’Uni-
versitat (L2 i L1) acollirà 
demà a la tarda a les 18 ho-
res la VI Mostra Univer-
sitària de Teatre Incisiu-Sa-
tíric de Barcelona.D
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Bajan las reclamaciones. El 
sector de las telecomunicacio-
nes ha sido, un año más, el que 
ha hecho que más ciudadanos 
se dirijan a la Oficina Municipal 
d’Informació al Consumidor 
(OMIC) de Barcelona. Según la 

memoria anual de este organis-
mo, concentró 7.856 consultas, 
el 34,53%, y 2.266 reclamacio-
nes, el 34,02%. Los datos mues-
tran que las telecomunicacio-
nes han encabezado el ranking 
al menos desde 2010, a pesar de 

que el sector reúne menos año 
tras año. De 2013 a 2014, las 
consultas relacionadas con es-
te ámbito bajaron un 17% y las 
reclamaciones, un 22%.  

Los servicios (10%), la com-
pra de electrodomésticos (7%) 
y la electricidad (5%) son los 
otros sectores que acumularon 
más quejas el año pasado. En 
total, la OMIC atendió 27.337 
consultas, un 16,55% menos 

que en 2013, y 6.661 reclama-
ciones, un 20,7% menos.  

La oficina atribuyó este 
descenso a la «disminución 
general del consumo de los 
últimos años» y a la entrada 
en vigor del decreto que esta-
blece que antes de presentar 
una queja ante la OMIC hay 
que dirigirse a la empresa, 
que dispone de un mes para 
atenderla. C. MERCADER    

Las telecomunicaciones concentran de 
nuevo las quejas de los consumidores  

7% 
es el porcentaje   

de aumento de las quejas en el 
sector de la restauración, las 

que más subieron en 2014

Arxivat el cas contra els alcaldes 
imputats per sobresous de l’FMC
L’Audiència de Barcelona considera que els fons de l’entitat no són públics perquè es tracta  
d’un ens privat. Des de l’organisme demanen que es restableixi l’honorabilitat dels acusats  
R. B. 
zona20barcelona@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

L’Audiència de Barcelona ha 
acordat arxivar el cas dels su-
posats sobresous pel qual es-
taven imputats per presump-
ta malversació més de 40 al-
caldes i exalcaldes de la 
Federació de Municipis de Ca-
talunya (FMC), en la seva ma-
joria socialistes, perquè consi-
dera que l’entitat és un ens 
privat, tot i rebre la majoria 
de fons d’arques públiques.  

En una breu interlocutòria, 
el tribunal ordena el sobre-
seïment lliure de tots els acu-
sats en aquesta peça separada 

del cas Mercuri, perquè els 
ajuntaments que s’integren 
en aquest organisme ho fan 
de forma voluntària, fet pel 
qual l’aparença que l’entitat 
és de caràcter públic no es 
correspon amb la seva «reali-
tat jurídica».  

En el seu escrit, l’Audiència 
desmunta la teoria de la Fisca-
lia i de la jutgessa instructora 
del cas Mercuri, que van insis-
tir en què els diners de l’FMC 
són públics perquè procedei-
xen dels ajuntaments que la 
integren i van rebutjar, en pri-
mera instància, la petició de 
sobreseïment lliure que van 
plantejar alguns dels alcaldes 

imputats. L’Audiència, però, 
considera que l’entitat no ges-
tiona serveis públics, sinó que 
és una associació sotmesa al 
règim jurídic de la LLei d’Asso-
ciacions, que té una naturales-
sa privada. Esgrimeix, entre 

d’altres, l’article 45 dels esta-
tuts de l’FMC, que precisa que, 
en cas de dissolució, el seu pa-
trimoni no revertiria en els ens 
locals, sinó que es posaria a 
disposició de qualsevol altre 
entitat similar. 

El president de l’FMC, Xa-
vier Amor, va destacar que la 
decisió de l’Audiència és 
«contundent» i demostra que 
«no s’ha comès cap irregula-
ritat». A més, va demanar res-
tablir l’honorabilitat i la in-
nocència dels càrrecs públics 
imputats en el procés. D’altra 
banda, l’alcalde de Cornellà i 
secretari de l’Àrea d’Acció Po-
lítica de la Comissió Executi-
va del PSC, Antonio Balmón, i 
l’alcalde de Sant Feliu de Llo-
bregat, Jordi San José (ICV-
EUiA), van mostrar la seva sa-
tisfacció amb l’arxiu del cas. 
CiU va celebrar que s’hagi de-
simputat els alcaldes. 

La causa dels rellotges, resolta 
Segons van informar ahir fonts judicials, la resolució de l’Audièn-
cia, que va ser notificada a tots els alcaldes implicats, un per 
un, també comporta a la pràctica l’arxiu de la causa oberta pels 
rellotges que l’exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, va regalar 
a desenes de membres de la cúpula de l’entitat municipalista l’any 
2011 per la seva pertinença al Consell Nacional de l’organitza-
ció. Aquest cas s’investiga com a una altra peça separada del cas 
Mercuri vinculada directament a la dels sobresous. 
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