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La ministra portaveu, Isabel Rodríguez, es va estrenar ahir en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres ■

El nou govern de Sánchez no
té ara la bilateral a l’agenda

a La nova ministra de Política Territorial diu que no sap el compromís de fer-la al juliol a Rodríguez
nega cap gir respecte Iceta a El català Francesc Vallès serà el nou secretari d’Estat de Comunicació
David Portabella
MADRID

En el traspàs de carteres
propiciat per la revolució
de Pedro Sánchez hi ha hagut des de dards fins a absències cruels –cap membre del govern va acompanyar el caigut José Luis
Ábalos en l’hora de la defenestració quan lliurava
Transports a Raquel Sánchez–, i ahir es va saber
que les agendes pateixen
les turbulències de les mudances. El dia del seu debut com a portaveu, la flamant ministra de Política
Territorial, la manxega
Isabel Rodríguez, va confessar que en el relleu amb
Miquel Iceta el compromís
de reunir la comissió bilateral
Estat-Generalitat
abans d’acabar el juliol ha
caigut de l’agenda. “Amb
relació a la data, si estava
prefixada, entenc que no,
no en tinc coneixement,
no la tinc a l’agenda. La
meva agenda és ara una

La data

Les frases de la nova portaveu

30.07.21

“Amb relació a la data
[de la bilateral], si
estava prefixada,
entenc que no, no en
tinc coneixement, no la
tinc a l’agenda”

“Soc manxega, i d’això
no se’n parla gaire de
l’M-30 endins, però els
llaços afectius dels
manxecs amb els
catalans són molts”

“Catalunya mereix que
en parli en altres termes,
com ara el de lideratge
automobilístic”

els seus miralls, la portaveu del nou govern de Sánchez va descobrir que la
carpeta catalana és un hit
del Consells de Ministres. I
més si ella ha de presidir la
comissió bilateral i ser un
dels nous puntals de la mesa de diàleg que es reactiva
a partir del 13 de setembre
a Barcelona.

pactada el 29 de juny per
Sánchez i Pere Aragonès a
La Moncloa posa en qüestió la transició feta per Iceta i obre l’opció de demorar-la del juliol al setembre. Rodríguez no admet,
però, que hi hagi un gir: “El
marc està donat, i és el que
ha expressat el president
Sánchez: avançar en la
convivència, posar fi a una
situació molt dura des del
punt de vista de la convivència social a Catalunya, i
donar tranquil·litat a la societat catalana. S’han
obert canals i eines, i cal
saber aprofitar-los.” I, dit
això, va assajar un nou

llenguatge que fuig de la independència: “Catalunya
mereix que en parlem en
altres termes, com ara dir
que és un territori líder en
la indústria automobilística.” I va citar el Projecte
Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (Perte), que ha de
fer la reconversió de la
planta de Seat a Martorell.

—————————————————————————————————

És la data de la conferència
de presidents autonòmics a
Salamanca i que, a diferència
de la bilateral, ja està fixada.

mica caòtica, i espero en
les pròximes hores tenirho tot més clar”, es va disculpar. El descontrol de
l’agenda, però, no és total:
al mateix temps que ignora el compromís bilateral,
Rodríguez ja ha convocat
formalment la conferència de presidents autonòmics el divendres 30 de juliol a Salamanca.
Després de reivindicar
Rosa Conde –portaveu del
1988 al 1993 amb Felipe
González –, Alfredo Pérez
Rubalcaba –“el millor”, el
va lloar– i la destituïda que
li “traspassa el micròfon”
María Jesús Montero com

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

Fre al monotema català
La missió que li ha encarregat Sánchez és evitar
que Catalunya sigui el monotema diari i més després
dels indults, però l’elefant
continua al saló. I el desconeixement de la bilateral

Isabel Rodríguez

PORTAVEU I MINISTRA DE POLÍTICA
TERRITORIAL

Amb l’equip d’Iceta o no
Rodríguez té pendent definir el seu equip, i no vol dir
si comptarà amb la mà dreta d’Iceta, Víctor Francos,
secretari d’estat de Política
Territorial, o bé crearà un

nou nucli dur de confiança.
Després del ball de cadires
més cruel vist en una remodelació, els nous tenen ara
el repte de definir els seus
alts càrrecs dels segons i
tercers nivells, amb el dubte de si el salt d’Iceta a Cultura arrossegarà els seus
col·laboradors o no. En
aquest sentit, el català
Francesc Vallès, exdiputat
del PSC, va confirmar ahir
a aquest diari que serà el
nou secretari d’Estat de Comunicació en substitució
del periodista Miguel Ángel
Oliver. Vallès va conversar
ahir amb Sánchez i el seu
nomenament s’aprovarà
dimarts que ve al Consell de
Ministres.
Davant les suspicàcies
que un català federalista sigui reemplaçat per una
manxega d’Abenójar afí a
Emiliano García Page i que
ara s’ho mirava tot des de
l’alcaldia de Puertollano
(Ciudad Real), la nova
ministra va diferenciar la
mirada manxega i la madrilenya. “Soc manxega, i d’això
no
se’n
parla
gaire de l’M-30 endins,
però els llaços afectius dels
manxecs amb els catalans
són molts”, va lloar. “En
altres períodes de la història del nostre país, els manxecs i les manxegues van
haver de marxar per anar a
treballar per tema familiar
i econòmic a un entorn
més industrialitzat i amb
més oportunitats com
és Catalunya; són molts els
llaços afectius que ens
uneixen i també els
d’aquesta ministra, que
reconeix el llegat de Catalunya en molts àmbits i estima els catalans i les catalanes”, va reblar.
“Res de l’opinió d’Iceta”
Quan se li recorden idees
d’Iceta com ara la plurinacionalitat, la portaveu en
fuig: “Permetin-me que no
entri a valorar opinions ni
del ministre Iceta ni d’altres ministres d’aquest govern, que per descomptat
tenen les seves opinions,
que són lliures, però el que
em competeix a mi és donar compte sobre els
acords del govern” Si bé va
evidenciar una mica de jet
lag en l’aterratge, fins al
punt de no saber que a la
sala de La Moncloa els inhibidors inutilitzen per seguretat tot internet que no
sigui el del servidor oficial i
lamentar que no tenia cobertura, Rodríguez portava la lliçó apresa fins al
punt d’evitar polemitzar
amb Podem sobre si Cuba
és una dictadura. ■
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El govern no veu
“cap motiu” per
ajornar la comissió

només n’han arribat 700.
A banda, el consell executiu també va acordar
iniciar la redacció del pla
de govern que ha d’incloure i coordinar les línies
d’actuació de tots els departaments per a tota la legislatura. S’espera que estigui enllestit al setembre.

a Treballa en l’agenda pactada i n’exigeix el compliment
a Crea dos nous òrgans de coordinació pels fons europeus
Òscar Palau
BARCELONA

161562-1245522Q

Mentre a La Moncloa la nova portaveu i ministra de
Política Territorial, Isabel
Rodríguez, ja començava a
fer l’orni ahir en dir que no
té a l’agenda cap reunió de
la comissió bilateral EstatGeneralitat, la portaveu
del govern, Patrícia Plaja,
deixava clar que, tot i els
relleus que hi ha hagut de
ministres, no veu “cap motiu” perquè canviïn els
tempos i terminis pactats
entre els presidents Sánchez i Aragonès. I, segons
van quedar fa dues setma-

La xifra

—————————————————————————————————

700

milions han arribat de l’Estat
en concepte de fons europeus, dels 3.200 que toquen
enguany a Catalunya.

nes a Madrid, la comissió
es reunirà abans que acabi
el juliol i la taula de diàleg,
la tercera setmana de setembre. “Esperem que el
canvi de ministre no afecti
el calendari”, indicava Plaja, que recordava que “els

compromisos hi són per
complir-se”, i per tant es
continua treballant en
l’agenda marcada. De fet,
desvelava que els respectius equips tècnics hi estan
immersos, i que fins i tot la
consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, havia
tingut contactes els últims
dies amb l’antecessor de
Rodríguez al ministeri, Miquel Iceta. Tot i que no havien tancat encara l’ordre
del dia, la part catalana hi
vol prioritzar qüestions
com la retirada del recurs
contra la llei del lloguer, la
gestió de l’aeroport, el port
i la Zona Franca de Barce-

El president Pere Aragonès i el cap de govern d’Andorra,
Xavier Espot, es van reunir ahir a Palau ■ ACN

lona, el traspàs de la gestió
de les beques i els recursos
de l’ingrés mínim vital, el
compliment de la llei de dependència o la cogovernança dels fons Next Generation.
En aquesta línia, precisament, el govern va aprovar ahir dues comissions:
una d’interdepartamental, capitanejada pel president Aragonès i el conse-

ller d’Economia, Jaume Giró, que s’encarregarà de la
planificació, priorització i
seguiment dels projectes
finançats amb fons europeus, i una altra de tècnica
per identificar els projectes susceptibles de rebre’n
i coordinar-ne la captació i
execució. De moment, ja
n’hi ha 27 de seleccionats,
si bé dels 3.200 milions
compromesos per l’Estat

Reunió amb Andorra
“El que importa no és el
qui, sinó el què”, es limitava a subratllar el mateix
Aragonès a la tarda, negant que els canvis al govern espanyol hagin d’afectar la taula de diàleg. El
president ho deia després
d’una reunió amb el cap de
govern d’Andorra, Xavier
Espot, la primera en 12
anys entre els màxims dirigents respectius. Ahir es
van comprometre a institucionalitzar-les per fer-ne
“una o dues cada any”, i
van voler reimpulsar per
“desenvolupar al màxim”
el conveni de col·laboració
signat el 2009, que preveu
suports mutus en qüestions sanitàries, esportives, d’infraestructures, de
gestió de residus o de potenciació de la llengua. ■
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L’ICF avalarà el fons de riscos
mentre no es trobi un banc

a El govern, que manté converses amb diversos, va aprovar ahir destinar-hi 10 milions provinents de la
bossa genèrica per l’extra de dèficit a Aragonès, convençut que La Moncloa no hi presentarà recurs
Òscar Palau
BARCELONA

L’Institut Català de Finances (ICF), com a entitat
gestora provisional que
n’és, avalarà directament i
“transitòriament” els servidors públics que s’acullin al Fons Complementari de Riscos creat la setmana passada pel govern, en
el cas que dimecres vinent
no s’hagi trobat encara un
banc que ho faci. Així ho va
confirmar ahir la portaveu
de l’executiu, Patrícia Plaja, i així de fet ho recull el
mateix decret llei de creació del fons en una disposició transitòria final, que
estipula que “per al cas
que no sigui possible” que
una entitat financera es
faci càrrec de l’aval un cop
l’afectat ha presentat la
sol·licitud amb la corresponent declaració responsable, l’entitat gestora pot,
“amb caràcter excepcional”, atorgar la garantia
“mitjançant
qualsevol
mitjà admès en dret, sense
perjudici que sigui substituïda posteriorment”. Es
dona el cas que dimecres
vinent, 21 de juliol, podria
donar-se aquest supòsit,
perquè és el dia que expira
el termini donat pel Tribunal de Comptes als 34 exfuncionaris i ex-alts càrrecs del govern a qui obliga
a dipositar 5,4 milions que
considera que van malgastar en la política d’acció
exterior del 2011 al 2017.
L’objectiu, en tot cas,
continua sent que un banc
avali els diners i que l’ICF
–mentre no es constitueixi una entitat gestora específica a escala interna
del govern, per a la qual de
moment encara no s’ha fet
cap pas– actuï com a contraavalador davant d’ell, i
no directament davant la
persona afectada. Aquesta fórmula es veu més robusta i propera al caràcter
d’assegurança que té el
fons, que cobrirà els funcionaris i càrrecs públics
que, en exercici de les seves funcions, es vegin implicats en procediments
judicials o administratius.

Una imatge del Consell Executiu, reunit ahir, que va aprovar la dotació de 10 milions per al nou fons ■ ACN

Camí del Consell de Garanties

breixin els avals imposats
pel Tribunal de Comptes.

El decret que regula el Fons
Complementari de Riscos ja
va camí del Consell de Garanties Estatutàries, després
que ahir la mesa del Parlament acceptés la seva tramitació a petició del PSC. També ahir van entrar sol·licituds
dels grups de Ciutadans i el
PP perquè el decret es derivi
cap a aquest òrgan. A partir
d’avui, el consell té fins a
dotze dies, si bé no li cal esgo-

10 milions de fons
Tal com havia avançat, el
Consell Executiu va dotar
ahir el nou fons amb una
partida de 10 milions d’euros. Segons va aclarir a la
tarda el president Pere
Aragonès, els diners procedeixen d’una caixa comuna “de caràcter generalista” que es nodreix amb
recursos estatals atorgats
per l’augment del sostre de
dèficit del 2021. El llindar
permès va passar del 0,2 a
l’1,1%, fet que dota el govern d’una guardiola d’uns
1.800 milions extres que
no tenen caràcter finalista. Els diners, així, es van
distribuint al llarg de l’any
entre els departaments a
mesura que tenen noves
necessitats. “No es treuen
de cap conselleria, i no són
fons específics contra la
Covid”, tancava, taxatiu.
Aragonès defensava, un
cop més, que el de creació
del fons és un decret “amb
una forta solidesa des del
punt de vista legal”, per la
qual cosa no veu per quins
motius s’hi pot presentar
recurs, i es mostrava con-

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

Això sí, en cas de sentència inculpatòria en darrera instància, als tribunals
europeus, els afectats haurien de tornar els diners
amb interessos al govern.
En aquest sentit, Plaja
recordava que el conseller
d’Economia, Jaume Giró,
manté converses amb entitats bancàries i està convençut que poden arribar
a bon port aquests dies.
Fonts consultades del departament hi insistien a la
tarda, en recordar que el
decret de creació es va publicar avui fa tot just una
setmana, que s’està treballant “amb diverses op-

tar terminis, per pronunciar-s’hi, i se suspèn el temps
que té el Parlament per convalidar-lo. La convalidació final es farà l’última setmana
de juliol en un ple extraordinari. El decret llei es manté vigent encara que ara estigui
pendent d’avaluació en el
Consell de Garanties, l’informe del qual no és vinculant
per a la seva aprovació a la
cambra.■ E. ANSOLA

cions” i que encara queden
vuit dies perquè alguna
pugui cristal·litzar. Per això mateix, subratllaven,
l’opció “absolutament excepcional i temporal” que
ho assumeixi l’ICF ara mateix és “fer política ficció i
avançar-se diverses pantalles“, ja que només tiraria endavant si en el moment que s’hagin de dipositar les fiances no s’ha pogut tancar cap operació.
La portaveu confirmava que alguns dels 34 afectats ja s’han dirigit al govern en els últims dies i hi
estan en converses per fer
la petició perquè se’ls co-

vençut que el govern estatal no ho farà. Ahir, tot i ser
interrogada, la seva nova
portaveu, Isabel Rodríguez, va evitar pronunciar-s’hi.
Comissió al Congrés
En paral·lel, segons va
avançar a la tarda l’ACN, el
grup d’ERC al Congrés té
previst registrar avui mateix, amb els partits que la
vulguin signar –ahir ho va
fer arribar a la resta de forces independentistes i als
socis de la investidura de
Sánchez– una proposta de
creació d’una comissió
que analitzi la “neutralitat
política” del Tribunal de
Comptes, i investigui si ha
actuat amb biaix ideològic
en les seves actuacions.
Des del 2014 l’òrgan administratiu ha obligat desenes de líders independentistes i càrrecs de la Generalitat a pagar més de 35
milions, en unes accions
que, segons ERC, contrasten amb la laxitud respecte a les irregularitats
comptables d’altres administracions. El vot del
PSOE serà determinant
per saber si prospera o no
a la mesa del Congrés. ■

Illa veu legal
el fons per fer
front a les
fiances
X.M.
BARCELONA

El cap de l’oposició, el socialista Salvador Illa, considera legal el fons complementari ideat pel govern
català per tal de fer front
als 5,4 milions en fiances
que el Tribunal de Comptes reclama a 40 ex-alts
càrrecs de la Generalitat
–inclosos els presidents
Mas i Puigdemont– per
l’acció exterior del govern
català duta a terme entre
els anys 2011 i 2017. Illa
argumentava ahir, en una
entrevista a RAC-1, que el
PSC ha demanat un informe al Consell de Garanties
Estatutàries (CGE) perquè vol tenir la seguretat
plena que s’ajusta a l’Estatut i la Constitució, però ell
mateix considera que així
és després d’haver consultat els serveis jurídics del
partit, però també altres
d’externs al PSC. Encara
que el dictamen del CGE
no és vinculant, Illa li atribueix un valor polític davant del “soroll” que ha generat el mecanisme dissenyat pel govern entre els
partits espanyolistes: “És
important que no hi hagi
cap ombra de dubte sobre
aquest tema”, va dir. ■

Les entitats de
salut mental
apressen el
Parlament
Redacció
BARCELONA

“Volem resultats concrets,
i és necessari abordar una
situació que era difícil i ara
ho és més.” Els promotors
de la comissió d’estudi de
salut mental al Parlament
demanen “resultats concrets” i rapidesa davant
d’una situació “molt complicada”, afirmava Enric
Arqués, president del Fòrum de Salut Mental. La comissió començarà a treballar al setembre, i l’objectiu
és que no s’allargui més de
dos anys. La Federació de
Salut Mental diu que l’objectiu també ha de ser disminuir les “desigualtats socials i territorials”. ■
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Rebutgen de nou
suspendre els indults un
cop escoltades les parts
a El Suprem sosté que perjudicaria els alliberats si els fes

tornar ara a presó i finalment acabés confirmant els indults
Xavier Miró
BARCELONA

La secció cinquena contenciosa administrativa
del Tribunal Suprem ha
rebutjat també la suspensió cautelar dels indults
als nou dirigents polítics
catalans, un cop escoltades les parts, en espera de
resoldre el fons del recurs
presentat per Ciutadans i
Vox. La secció que ja va rebutjar el 28 de juny tombar la mesura de gràcia de
manera “cautelaríssima” i
sense escoltar les parts
ara refusa els arguments
d’Arrimadas, Carrizosa i
Espejo-Saavedra a títol
personal, i els de Vox recordant-los que els indults

179528-1245765Q

Cuixart, Junqueras, Romeva i Turull, sortint de la presó ■ ACN

concedits pels reials decrets del govern de Sánchez no impedeixen el
compliment íntegre de la
condemna per part dels
indultats en cas que el Su-

prem acabi resolent a favor de Cs i Vox al final de la
causa. En canvi, hi afegeix, sí que es podria perjudicar els indultats de
manera irreversible si ara

s’acceptés la petició cautelar de reingrés a la presó i,
finalment, el recurs es resolgués a favor del manteniment de l’indult. El tribunal resol que Cs i Vox
haurien de demostrar els
“danys i perjudicis de reparació impossible” que
diuen que es produeixen
amb els indults perquè no
n’hi ha prou amb invocarlos de manera genèrica.
Sobre el risc de fugida,
el tribunal reitera que no
es pot justificar perquè altres persones hagin marxat per eludir la justícia i
sense acreditar “raons i
dades” relatives a fets o actituds que evidenciïn
aquest risc de fuga. També
refusa l’al·legació segons
la qual el TC va rebutjar
suspendre’ls la pena perquè llavors se sol·licitava
suspendre una “resolució
judicial executiva” de privació de llibertat, mentre
que, en el cas de l’indult governamental establert per
llei, desapareix la cobertura judicial d’aquella privació de llibertat. També recorda que l’indult ja posa
de condició que els afectats no reincideixin. ■

L’alt nombre de grups
parlamentaris altera
l’horari dels plens
a Començaran

dimarts a la tarda i la
sessió de control no
varia, els dimecres

E.A.
BARCELONA

Vuit partits polítics es van
fer un lloc a la cambra catalana arran de les eleccions del 14-F, la qual cosa
s’ha traduït en vuit grups
parlamentaris amb un
temps reglat per intervenir i debatre en els plens.
Això ha obligat la mesa del
Parlament a ampliar l’horari dels plens per donar
cabuda a totes les intervencions, motiu pel qual
ahir es va decidir que les
sessions plenàries que se
celebren cada quinze dies
començaran els dimarts a
la tarda en comptes dels
dimecres com estava esta-

La presidenta Laura Borràs,
a l’inici d’un ple ■ ACN

blert. Els canvis no afecten la sessió de control al
govern i al president, que
es mantenen els dimecres
a partir de les nou del matí.
La mesa del Parlament
també va aprovar ahir les
dates del debat de política
general, seran els dies 28,
29 i 30 de setembre i donarà inici a un nou curs polític. ■

