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Transmissió

Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 3,35
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 8.092
L’indicador hauria
d’estar en 1.000
contagis/dia

Dada anterior: 138
Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus

3,21

8.499

142

Avinguts a esquiva

VIA La Moncloa ofereix la bilateral de
cooperació per afinar discrepàncies pel
Fons abans d’un recurs SEU No hi ha
incentiu fiscal al retorn d’empreses
PP Ayuso visita Sánchez i s’erigeix en
líder de l’oposició atacant Catalunya
David Portabella
MADRID

Quan una llei autonòmica
és examinada amb la lupa
constitucional per La
Moncloa, un desenllaç pot
ser acudir al Tribunal
Constitucional, però hi ha
desviaments i dreceres
per evitar les hostilitats.
Amb el dossier del Fons
Complementari de Riscos
encara obert i pendent de
completar el seu examen
pel Ministeri de Política
Territorial i per l’advocacia de l’estat, La Moncloa
s’avé a negociar ara amb la
Generalitat una fórmula
per esquivar el recurs al
TC a través de la comissió
bilateral de cooperació (no
confondre amb la bilateral
Estat-Generalitat). La via
està recollida en l’article
33.2 de la llei orgànica
2/1979 del TC i és un fòrum jurídic en què els dos
governs poden afinar les
seves discrepàncies sobre
la llei i llimar asprors com
si es tractés d’un arbitratge per evitar anar a judici.
Des que el 26 de gener va
assumir el Ministeri de Política Territorial, Miquel
Iceta ha arribat a firmar
un total de 26 acords amb
tots els territoris per
aquesta via, amb els quals
s’ha evitat la interposició
de recurs, i ahir ho evitava
en dos casos més: amb les
Illes Balears i la seva llei
d’impuls a l’activitat econòmica, i amb Navarra i la
seva llei de pressupostos.
Fonts de La Moncloa
van assegurar ahir que
l’escàner constitucional
del Fons per cobrir els alts

Sánchez rebia Isabel Díaz Ayuso
ahir a La Moncloa, després de ser
investida presidenta de la regió
de Madrid ■ J.J. GUILLÉN / EFE

càrrecs embargats pel Tribunal de Comptes continua en marxa i que la Generalitat té aquesta opció
de “cogovernança” a baixa
escala per evitar el TC.
“S’està mirant jurídicament i, si un cop analitzat
hi ha aspectes a corregir o
punts que entenem que
poden tenir aspectes d’inconstitucionalitat, es pot
traslladar per no haver
d’interposar un recurs”,
admeten aquestes fonts.
—————————————————————————————————

La llei del TC del
1979 permet un
arbitratge abans
del xoc del recurs
—————————————————————————————————

És una aproximació a la
repressió del Tribunal de
Comptes que s’allunya del
to emprat per la vicepresidenta Carmen Calvo, que
manté que “la legalitat no
es negocia”. Explorar com
evitar el xoc, això sí, no
pressuposa que el xoc no
acabi arribant. “Encara no
sabem si la totalitat de la
norma compleix tots els
requisits legals, i aquesta
és la nostra funció: veure
si compleix els requisits
legals”, adverteixen fonts
de La Moncloa. Un recurs
al TC no seria el millor aperitiu abans de reactivar
la taula de diàleg a partir
del dia 13 de setembre a
Barcelona.
Via enaltida a Pedralbes
La via d’acudir a la comissió bilateral de cooperació
va ser la solució enaltida a
en la cimera de Pedralbes
del desembre del 2018, en-
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“No és plantejable fer
incentius en el sistema
tributari espanyol si no
es té sistema fiscal propi
com les Canàries”

“L’independentisme
és un llop famèlic.
Espanya està
segrestada per
minories que l’odien”

María Jesús Montero

Isabel Díaz Ayuso
PRESIDENTA DE MADRID

El dia que el Tribunal de
Comptes reclamarà els diners als 34 encausats per
l’acció exterior.

tre Quim Torra i Pedro
Sánchez, per posar fi a la
conflictivitat extrema de
Mariano Rajoy amb els
seus recursos al TC i amb
fites mai vistes, com ara
forçar els seus magistrats

a reunir-se fins i tot en cap
de setmana. La via d’evitar
les hostilitats, però, no ha
impedit que el 15 de juny
el Consell de Ministres elevés un recurs al TC contra
la llei catalana de lloguer.

Si bé Madrid és a la cua
estatal en vacunació i el
govern regional executa
un polèmic assalt a Telemadrid amb una llei ad
hoc per expulsar els seus
directius en favor de noms

MINISTRA PORTAVEU

afins, el Fons de la Generalitat, els indults, la taula de
diàleg i fins i tot el possible
incentiu fiscal a empreses
catalanes perquè tornin la
seu social al Principat van
centrar la visita ahir d’Isabel Díaz Ayuso a La Moncloa per reunir-se amb Pedro Sánchez. “Espanya està segrestada en mans de
minories que l’odien i que
ens recorden cada dia que
volen destruir-la, incomplidors de la llei que són
premiats mentre es castiga els que sí que complim”,
va etzibar Ayuso.
A diferència del que va
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L’APUNT

Covid, Covid i més
Covid
Elena Ferran

El tornem a tenir aquí amb una nova variant que bat
rècords de contagis i que per ara la vacuna, per sort, li
para els peus. N’estem tots ben tips, del virus que encara no ens deixa respirar tranquils. Ens fa respecte i
som molts que encara anem pel carrer amb el nas i la
boca tapats. De tenir-ho més o menys controlat abans
de l’estiu i les vacances, s’ha saltat altre cop a l’abis-

ar el TC

Segons Montero, els incentius fiscals estatals es
dirigeixen “al conjunt del
sector productiu” i “no hi
ha res” per a firmes catalanes perquè “no és plantejable en cap tipus de sistema tributari espanyol
que hi hagi incentius fiscals que no estiguin dirigits a les comunitats que
tenen règim fiscal propi”,
com ara el règim ultraperifèric de les Canàries. Això
no va privar Ayuso d’opinar: “No vull una fiscalitat
a la carta per a Catalunya
ni meses bilaterals com si
es tractés d’un altre estat.”
‘Dúmping fiscal’ al Km 0
Ayuso desafia tot intent de
desfer el seu dúmping fiscal a la madrilenya, que es
basa a mantenir la bonificació del 100% de patrimoni (existeix des del
2008) i incentivar al 99%
successions i donacions
per a cònjuges i parents directes, sabent que el benefici de la capitalitat i de tenir l’Íbex 35 li permet fer
una competència deslleial
a la baixa a la Generalitat i
la resta de comunitats. Es
—————————————————————————————————

A Pedralbes ja es
va pactar evitar
recursos, però al
lloguer li ha tocat
—————————————————————————————————

fer Pere Aragonès el 29 de
juny, quan es va desplaçar
a Blanquerna, Ayuso sí
que va voler comparèixer
a La Moncloa després de la
cita amb Sánchez. I, amb
el logotip del govern espanyol al seu darrere, es va
erigir en líder de l’oposició
–en detriment del líder del
PP, Pablo Casado– centrant la reunió i la posterior roda de premsa en
atacar els indults i l’agenda de Sánchez amb Catalunya. “Odien Espanya i en
el seu projecte de ressentiment i d’odi estan desfermats i envalentits, i ho pa-

garem tots. El seu projecte
totalitari i rupturista està
agafant velocitat de vertigen”, va dir Ayuso sobre
l’independentisme en la
seva opa a Casado. “L’independentisme és un llop famèlic”, va arribar a dir.
En la roda de premsa
posterior, la ministra portaveu, María Jesús Montero, va negar que Hisenda
tingui sobre la taula cap
pla d’incentius fiscals per
oferir a les empreses que
van canviar la seu social i
van abandonar Catalunya
pel procés el 2017. “No sé
ni de què em parla”, va dir.

tracta d’un joc tributari
pervers en el qual l’esforç
dels catalans i de la resta
de contribuents en la seva
declaració de la renda ha
de ser cada vegada més intens, per sufragar així de
manera indirecta les rebaixes fiscals de Madrid,
que al seu torn juga a recaptar menys per robar
contribuents de renda alta
a la resta. El més curiós és
que Ayuso promet noves
rebaixes fiscals –de mig
punt en l’IRPF, que ja és el
més baix a l’Estat– i alhora
diu que Madrid està infranançada en 5.000 milions.
La ministra Montero
sosté que “l’harmonització fiscal” –que va ser pactada amb ERC– es manté,
i la lliga al debat del nou
sistema de finançament.
“Harmonització no significa ni pujada ni baixada,
sinó un marc comú”, aclaria Montero. ■

me. Covid, Covid i més Covid que torna a frenar els turistes i l’oci per a molts joves que van poder sortir, sense estar vacunats, i ara són els focus de contagis. Com
recull la Memòria Econòmica de Catalunya, la recuperació dependrà en bona part dels tan esperats fons
europeus. I mentre no arriben, seguir de prop l’impacte de la cinquena onada que tenim al damunt.

El PSC porta el fons
de riscos al Consell
de Garanties
a Demana un dictamen jurídic perquè no veu justificada la
urgència d’un decret llei a Cs i el PP també el sol·licitaran
Ò. Palau
BARCELONA

El fons complementari de
riscos que va aprovar dimarts el Consell Executiu,
per donar cobertura immediata als avals per valor
de 5,4 milions requerits pel
Tribunal de Comptes a 34
ex-alts càrrecs i exservidors públics de la Generalitat encausats per l’acció
exterior de la Generalitat
entre el 2011 i el 2017, se
sotmetrà a l’escrutini jurídic del Consell de Garanties Estatutàries. Després
d’agafar-se uns dies de reflexió, el PSC va instar ahir
l’òrgan consultiu de la Generalitat a estudiar la
constitucionalitat del decret llei amb què es va
crear el fons, davant dels
recels que li suscita. “És
raonable que tinguem dubtes i que els vulguem aclarir pel bé de tots. El moment d’aquesta mesura introdueix dubtes”, avançava al matí el seu líder, Salvador Illa, a Catalunya Ràdio, on justificava que no es
volen guiar per “intuïcions
o perjudicis” i reclamava
“escatir a fons” la legalitat
de la mesura.
En la petició de dictamen, presentada al migdia
al registre del Parlament,
el grup del PSC posa sobretot la banya en el fet que no
es justifica la promulgació
d’un decret llei en les actuals circumstàncies, ja
que aquesta figura només
és d’aplicació “en cas d’extraordinària i urgent necessitat”, que no veu per
enlloc, per la qual cosa vol
que es controli un suposat
“ús abusiu o arbitrari”. I és
que els socialistes troben
difícil de justificar la urgència extraordinària de ga-

Illa, ahir en les jornades d’estiu de Societat Civil Catalana ■ ACN

rantir la indemnitat als
funcionaris per riscos no
coberts en les actuals pòlisses, quan aquestes cobertures són “sobradament
conegudes” per l’administració. Pel PSC, doncs, no
es justifica que es “desvirtuï la potestat legislativa
ordinària”, a no ser que
s’admeti que no es tracta
d’una norma general, sinó
“d’una llei singular o de cas
únic”. El text, en aquest
sentit, denuncia que el cas
dels 34 perseguits ha determinat “no només el contingut i la temporalitat
amb efectes retroactius, sinó també la tipologia normativa” de la mesura decretada.
Illa, en tot cas, assegurava que, si el CGE empara la
legalitat del fons, el PSC
“no tindrà inconvenient” a
votar-hi a favor quan en les
pròximes setmanes arribi
al Parlament, que haurà de
convalidar el decret. En paral·lel, Illa va confirmar
que el govern espanyol
també l’analitzarà des del

punt de vista tècnic.
Igualment, els grups
parlamentaris de Cs i el PP
van anunciar ahir que uniran forces per demanar el
mateix dictamen al Consell de Garanties, tot i que
en tots dos casos ja donen
per fet que el fons és il·legal.
Segons el líder de Cs, Carlos Carrizosa, per exemple, el govern s’ha tret de la
màniga un decret “manifestament inconstitucional” per privilegiar els polítics “que han dilapidat els
recursos públics de tots els
catalans per a finalitats
partidistes”.
Els que encara estudien
el contingut del decret són
els comuns, tot i que la seva
líder, Jéssica Albiach, ja assegurava ahir que si una cosa no faran és judicialitzarlo. Albiach posava el focus a
carregar contra el funcionament del Tribunal de
Comptes, que considera
“una vergonya”, i instava a
fer “reformes estructurals”
per despolititzar aquests
òrgans estatals. ■
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Mas demana que s’anul·li la
fiança al TCu per “indefensió”

a L’expresident sosté que del total de despeses que li reclamen, uns 2,9 milions, n’hi ha de quan ja no
ocupava el càrrec a Els recursos dels 34 afectats no aturen que hagin de posar els diners el 21 de juliol
Redacció
BARCELONA

L’expresident de la Generalitat Artur Mas ha demanat al Tribunal de Comptes (TCu) que anul·li la seva fiança de 2,9 milions
d’euros per haver promocionat el dret a decidir de
Catalunya, davant la seva
“indefensió” per la “irregular tramitació” d’aquesta
liquidació provisional, en
què se’l vincula a algunes
actuacions de quan ja no
exercia el càrrec. Així ho
indica en el recurs, conegut ahir, i que ha remès a
la sala de justícia del Tribunal de Comptes, en què
lamenta que se li doni un
tracte de “presumpte responsable” i sol·licita que se
suspengui el termini de
quinze dies hàbils per dipositar o afermar la liquidació provisional. Els altres 33 excàrrecs afectats
també han presentat recursos a la sala, els quals,
però, no aturen que el 21
de juliol vinent hagin de dipositar els 5,2 milions
d’euros que els demanen
en conjunt per l’acció exterior de la Generalitat i el
Diplocat entre els anys
2011 i 2017.
En l’escrit, l’expresident Mas, representat per
l’advocat Rafael Entrena,
mostra el seu “absolut desacord” amb la responsabilitat comptable que se li

L’expresident Mas, en una compareixença la setmana passada ■ ACN

imputa i assegura que la
fiança s’hauria d’anul·lar i
iniciar de nou el procés davant la seva “irregular tramitació”, que l’ha deixat
en una “indefensió material amb perjudici real i
efectiu”, cosa que creu que
afecta la validesa de tot
allò actuat. L’expresident
català hi al·lega que el Tribunal de Comptes el vincula en l’expedient amb

actuacions que, “de manera evident”, queden fora
del període en què va exercir el seu càrrec, ja que va
deixar la Generalitat el gener del 2016.
Per la seva part, l’advocat Gonzalo Boye va presentar abans-d’ahir el recurs de l’expresident Carles Puigdemont –a qui es
reclamen 2 milions d’euros, com a l’exvicepresi-

dent Oriol Junqueras–, en
el qual reitera que té immunitat com a eurodiputat i és preceptiu un suplicatori per iniciar un procediment contra ell.
En el recurs, l’expresident Mas argumenta que
en l’expedient no s’expressa per quin motiu se li atribueix la condició de “presumpte responsable”, en
relació amb determinades

partides, ni es trasllada la
quantificació de la responsabilitat que li podria ser
exigida.
També denuncia que
“no és admissible” que un
procediment en el qual
s’analitza l’actuació de la
Generalitat durant diversos anys –entre el 2011 i el
2017–, i en el qual es recapta una “documentació
ingent”, la primera diligència de la qual va tenir
coneixement la defensa
fos la citació per a la liquidació provisional en qualitat de “presumpte responsable”. Això suposa, adverteix, una “manifesta vulneració” del dret de defensa reconegut per la Constitució, que en aquest cas
esdevé “purament il·lusori
o formal”, sosté Entrena,
ja que el TCu va donar el 29
de juny, després de lliurar
als afectats els més de 500
folis de l’expedient, tres
hores per llegir-los, estudiar-los i presentar al·legacions. “Resulta evident
que aquest termini era insuficient per exercir el
dret de defensa enfront
del que es presenta com
una premissa necessària
per a un fiançament immediat amb unes mínimes garanties”, clou en el
recurs Entrena, que també defensa l’exsecretari
general Joaquim Nin, a qui
es reclama una fiança de
147.864 euros. ■

BARCELONA

L’Audiència de Barcelona
ha absolt els tretze estudiants, als quals la fiscalia
demanava vuit anys de
presó per haver cremat un
contenidor i trencat vidres
durant una manifestació
contra l’augment de les taxes universitàries a Barce-

lona, el 2 de maig del 2017.
En la resolució, la secció
setena exposa que –tal
com van al·legar les defenses dels joves (els penalistes Eduardo Cáliz i Xavier
Monge, entre ells)– el magistrat del jutjat d’instrucció 30 de Barcelona els va
causar “indefensió”, ja que
va anul·lar un procediment sense informar-los

ni renovar-lo. El magistrat
Enrique Rovira, president
i ponent de la resolució,
sosté que als estudiants no
se’ls ha garantit una tutela
judicial efectiva, ja que “no
se’ls va informar ni de què
se’ls acusava”. Per això, la
secció no entra en el debat
sobre l’autoria dels danys,
declara nul·les les actuacions i els absol. ■

M. Piulachs
BARCELONA

El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya
(TSJC) va informar ahir
que ha decretat l’arxivament de la causa a la diputada de la CUP Laia Estrada pels delictes de desordres públics i desobediència per una manifestació el
21 de desembre del 2018 a
Tarragona. En la resolució,
el tribunal —format pels
magistrats Jesús María
Barrientos, Maria Eugènia
Alegret i Fernando Lacaba— exposa que la jutgessa
instructora de Tarragona
només aporta com a indicis contra la diputada
l’atestat dels Mossos, en
què s’indica que “va moure
una tanca” perquè la manifestació pogués passar per
davant del Palau de Justícia de Tarragona. La fiscalia de Catalunya va demanar-ne l’arxivament perquè els fets són “insuficients” per encaixar en cap
delicte, que ara subscriu el
TSJC. La jutgessa va citar
dos cops Estrada i, en no
personar-s’hi, va elevar el
cas al TSJC en ser escollida
diputada. Estrad va “celebrar” l’arxivament, tot i
afegir-hi que mai s’hauria
d’haver obert “com a milers de represaliades”. ■

La Generalitat
pagarà 30.000
euros a un
espanyolista
M.P.

Absolts 13 joves als quals
demanaven 8 anys de presó
M. Piulachs

El TSJC arxiva
la causa
contra Estrada
per desordres

BARCELONA

Els estudiants processats, abans d’entrar al judici a
l’Audiència de Barcelona, el juny passat ■ ACN

Un agent dels Mossos va
acceptar ahir pagar una
multa de 1.980 euros per
haver trencat el canell d’un
cop de porra a un home que
era en una manifestació
per la unitat d’Espanya davant l’emissora de Catalunya Ràdio, el 27 d’octubre
del 2017. La Generalitat va
acceptar pagar-li 30.000
euros per les lesions. El fiscal, que li demanava tres
anys de presó, va rebaixar
el càstig en qualificar-lo
d’imprudent: l’agent l’anava a picar a la cuixa i l’home
va posar-hi el braç. ■

