
EL PUNT AVUI
DISSABTE, 4 DE SETEMBRE DEL 20216 | Nacional |

L’oficina del president Car-
les Puigdemont va afirmar
ahir, en un comunicat, que
les noves informacions del
cas Volhov, sobre un supo-
sat finançament il·legal de
l’independentisme català,
“tenen com a fonament un
informe de la Guàrdia Civil
que està ple de falsedats,
incongruències i intoxica-
cions” i que “l’objectiu és
criminalitzar i despresti-
giar l’independentisme ca-

talà davant la comunitat
internacional presentant-
lo com un element desesta-
bilitzador”.

El president i el seu en-
torn estan molt molestos
perquè el diari The New
York Times, de manera
descontextualitzada, indi-
cava ahir que el cap de la
seva oficina, Josep Lluís
Alay, va viatjar a Rússia
per buscar-hi suport per a
la independència del país.
El cert és que el titular del
jutjat d’instrucció 1 de
Barcelona, el magistrat

Joaquín Aguirre, va orde-
nar el maig passat una pe-
ça secreta sobre Alay, ar-
ran de la informació extre-
ta del seu mòbil, comissat
l’octubre del 2020 en ser
detingut amb una desena
més de persones en el cas
Volhov.

En aquesta investiga-
ció, la Guàrdia Civil va con-
siderar sospitosa una con-
versa d’Alay amb l’empre-
sari rus que viu a Catalu-
nya Alexander Dmitrenko
l’estiu passat, en què es fe-
licita de la seva interme-

diació per la venda de pe-
troli d’una empresa russa
(Intek-Broker) a una de xi-
nesa (Gulf Energy), en què
la primera exigia un avan-
çament de 295.000 euros,
però al final no culmina
l’operació, segons El Pe-
riódico. No obstant això,
el jutge Aguirre ha fet in-
vestigar aquesta operació i
si és “una pantalla per fi-
nançament il·legal d’un
partit”.

El 20 de juliol passat, pe-
rò, el fiscal Fernando Mal-
donado va demanar direc-

tament a l’Audiència de
Barcelona que ordenés
l’arxivament d’aquesta in-
vestigació sobre la venda
de petroli en considerar-la
una “investigació prospec-
tiva, vulneradora dels
drets i les llibertats més
elementals d’una societat
democràtica”. Malgrat
aquesta contundència, el
fiscal ha aprovat durant
tres mesos les pròrrogues
del secret del sumari, i que
en part es manté, per in-
vestigar Alay, del qual la
Guàrdia Civil indica que

podria haver comès mal-
versació de fons i tràfic
d’influències, en sostenir
que ha ajudat a desenca-
llar una subvenció per a la
Plataforma Pro Seleccions
Esportives Catalanes, que
ja és investigada en la peça
de la Diputació, o en les
gestions de la compra de la
casa on es va estar l’expre-
sident Macià, a Prats de
Molló, per 303.000 euros
per un privat i amb cessió
pública, una fita publicada
arreu el desembre passat.

“La revelació de conver-
ses privades, que no tenen
res a veure amb un delicte,
és un instrument més de la
guerra bruta que l’Estat
espanyol practica contra
Catalunya”, afirma l’ofici-
na, i afegeix: “Totes les ac-
tivitats internacionals de
l’oficina del president, del
seu cap, Josep Lluís Alay, i
del seu equip jurídic, amb
Gonzalo Boye al capda-
vant, són legals i volen con-
tribuir a la resolució demo-
cràtica del conflicte polític
entre Catalunya i Espa-
nya.” En el sumari, surten
converses d’Alay i Boye,
com ara que el president
Puigdemont no ha de fer
segons quines declara-
cions que puguin enutjar
el govern de Putin, sobre-
tot “amb el triangle Bela-
rus-Snowden-Navalny”,
tot i que no els fa gaire cas.

Dmitrenko –a qui Alay
va aconseguir que la Cam-
bra de Barcelona el fes am-
baixador seu a Rússia,
amb l’escepticisme de
Joan Canadell (li diuen
que pot estar implicat en
alguna estafa), i a qui el go-
vern espanyol li va refusar
la nacionalitat– també va
emetre un comunicat:
“Defensaré la meva hono-
rabilitat contra els que
m’acusen d’estar relacio-
nat amb espies russos i el
procés català.” ■

Puigdemont sosté que el cas
Volhov és “guerra bruta”

Mayte Piulachs
BARCELONA

a L’oficina del president nega cap vincle il·legal amb Rússia a La peça se centra en aclarir si Alay ha
comès malversació i tràfic d’influències, a banda d’una venda de petroli que el fiscal vol tancar

L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, en una roda de premsa a la Casa de la República, el juny passat ■ ACN

Òmnium Cultural prepa-
ra un acte polític per la
Diada nacional al passeig
Lluís Companys de Barce-
lona al qual assistirà –des-
prés de quatre anys– el
president de l’entitat, Jor-
di Cuixart, així com diver-
ses personalitats interna-

cionals reconegudes ar-
reu del món per la seva
lluita pels drets humans,
civils i polítics. Es tracta
del primer Onze de Se-
tembre al qual Cuixart po-
drà assistir presencial-
ment després que l’octu-
bre del 2017 fos empreso-
nat. Abans, Cuixart haurà
participat en la tradicio-
nal ofrena floral i a la tar-

da no es perdrà la mani-
festació de l’ANC.

L’acte d’Òmnium, sen-
se convocatòria pública i
amb accés restringit a
causa de la pandèmia, vol
fer visible la repressió po-
lítica, que ja afecta més de
3.500 persones, i eviden-
ciar la importància de la
mobilització ciutadana en
la defensa dels drets civils

i polítics. Es podrà seguir
per streaming a partir de
les dotze del migdia.

Enguany tampoc no es
farà la tradicional Festa
per la Llibertat, també per
la pandèmia. Així, els tra-
dicionals concerts que ca-
da any aplegaven milers
de persones al mateix pas-
seig es posposen un any
més. ■

Acte polític d’Òmnium en la primera
Diada de Cuixart en quatre anys
Redacció
BARCELONA

El president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, durant el
pregó de la festa major de Gràcia ■ EFE
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Mitjançant Decret núm. 4558/2021 de 25 d’agost de 2021, signat pel Regidor delegat d’Hisenda i Gestió Econòmica, s’han aprovat els padrons corresponents a l’exercici 2021 que tot seguit es relacionen:
- Impost sobre Activitats Econòmiques, exercici 2021.
Els padrons esmentats resten exposats al públic al Servei de Gestió Tributària-Unitat Tècnica de Rendes, situat a la planta segona de la Casa Consistorial, passeig del 30 d’Octubre núm. 4, en horari d’a-
tenció al públic, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, per un termini de quinze dies, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, a l’efecte de
notificació col·lectiva, per tal que puguin ser consultats, segons l’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Anunci de cobrança:
El període de cobrament en voluntària es realitzarà durant els dies hàbils compresos entre el 15 de setembre i el 15 de novembre, ambdós inclosos.
Modalitats de cobrament:
- Pels òrgans de Recaptació municipal.
- Per les entitats col·laboradores dels òrgans de Recaptació municipal.
- De forma telemàtica a través de la Seu Electrònica (https://seu.salou.cat/siac/info.aspx?info=pagOnLine)
Formes, llocs, dies i hores d’ingrés:
a) A la Caixa Municipal, en horari de 9 a 14 hores, amb cita prèvia.
b) Els rebuts domiciliats s’enviaran a les entitats bancàries indicades en l’ordre de domiciliació bancària per part del contribuent, amb data prevista el 15 d’octubre de 2021.
c) Els rebuts no domiciliats es podran abonar en qualsevol de les oficines de les entitats col·laboradores, durant el període de cobrança, els dies i horaris hàbils que aquestes entitats tenen establert.
d) En el supòsit de pagament telemàtic o no presencial, utilitzant els procediments de pagament electrònic indicats anteriorment, sense limitació horària per efectuar el pagament, excepte l’últim dia del
període de cobrament, que es podrà pagar fins a les 16 hores (d’acord amb l’horari fixat en els registres comptables de la corresponent Entitat Col·laboradora).
Entitats col·laboradores:
BANKIA S.A.
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
BANCO DE SABADELL S.A.
BANCO DE  SANTANDER S.A.
IBERBAJA BANCO S.A.
El fet de no rebre el document cobratori no eximeix el contribuent de la seva obligació de pagament. Se’n pot sol·licitar duplicat a la Unitat de Recaptació Voluntària.
Transcorregut el període voluntari de pagament, s’iniciarà el període de cobrament executiu i els deutes que no hagin estat satisfets s’exigiran amb els corresponents recàrrecs i interessos de demora i
costes del procediment, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Peu de recurs:
Contra l’acte d’aprovació dels padrons i de les liquidacions incorporades als mateixos, es podrà interposar recurs de reposició davant l’Ajuntament, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la fi-
nalització del període d’exposició pública dels padrons, previ al contenciós administratiu, segons l’article 14.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei regu-
ladora de les hisendes locals.
No obstant això, es podrà exercir, d’acord amb el que preveu l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, qualsevol altre recurs que
estimeu convenient.
S’adverteix que la interposició del recurs no atura l’acció administrativa per al cobrament, llevat que es sol·liciti adjuntant alguna de les garanties que s’assenyalen a l’article 25 del RD 520/2005, pel qual
s’aprova el Reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en matèria de revisió en via administrativa.
S’adverteix que la interposició del recurs no atura l’acció administrativa per al cobrament, llevat que se sol·liciti adjuntant alguna de les garanties que s’assenyalen a les lletres a), b) o c) del Reial decret
391/1996, d’1 de març, d’aprovació del reglament de procediment en les reclamacions econòmiques administratives.
Notificació col·lectiva:
El present anunci té caràcter de notificació col·lectiva a l’empara del que estableixen l’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 28 de desembre, general tributària, i els articles 23 i 24 del RD 939/2005, de 29 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació.
Salou, 26 d’agost de 2021
L’alcalde
Pere Granados Carrillo

El referèndum ara no to-
ca. Podem aposta per dei-
xar de banda l’autodeter-
minació a la taula de diàleg
entre els governs espanyol
i català i concentrar-se en
cinc altres eixos: la desju-
dicialització del conflicte,
el reconeixement de Cata-
lunya “en la seva singulari-
tat nacional”, una reforma
del sistema de finança-
ment, “blindar” i ampliar
l’autogovern i votar
l’acord que en surti. El re-
ferèndum, però, quedaria
per “més endavant”, en
una “segona fase” poste-
rior a la taula de negocia-
ció, segons va defensar
ahir el president del grup
d’Unides Podem-En Co-
mú Podem al Congrés,
Jaume Asens, en una en-
trevista a TV3.

“Ara en aquest moment
més que acordar una vota-
ció s’ha de votar un acord”,

va recalcar. La veu pode-
mita i dels comuns a la
cambra baixa va remarcar
que això no vol dir que re-
nunciïn al referèndum,
però va justificar que en
aquest moment hi ha
molts ponts trencats i que
els consensos per refor-
mar l’Estatut han volat
pels aires. “El catalanisme
ha de tornar a reconstruir
aquests consensos, la so-
cietat està més dividida en
aquest moment”, va re-
blar Asens.

Podem, doncs, acudirà
a la reunió amb un docu-
ment sota el braç amb els

seus cinc eixos, que pre-
sentarà la líder dels co-
muns al Parlament, Jéssi-
ca Albiach, dimecres de la
setmana vinent, amb
l’ambició que la proposta
que fan es converteixi en
un camí del mig entre les
posicions del PSOE i de
l’independentisme.

“Primer cal anar a la
taula per intentar avançar
en els cinc eixos, per poder
treure un resultat que des-
prés sigui ratificat a les ur-
nes. I en una segona fase,
més endavant, posar da-
munt de la taula la qüestió
del referèndum. Desgra-

ciadament, no estem ara
en aquest moment”, hi va
insistir.

Malgrat que Podem dei-
xi per més endavant l’au-
todeterminació, Asens es
va permetre recordar que
en el passat molts dels que
defensen el referèndum
van considerar que era
una pantalla passada.

A menys de dues setma-
nesque se celebri la reunió
a Barcelona, el successor
de Xavier Domènech va
puntualitzar que a la ban-
da espanyola de la taula hi
acudiran amb “una matei-
xa veu, però amb accents

diferents”.
En qualsevol cas, no hi

ha encara data, ni ordre
del dia, ni es coneix la com-
posició de les delegacions
espanyola i catalana a la
taula de diàleg. De fet, ni
tan sols Pedro Sánchez hi
ha confirmat la seva assis-
tència, una qüestió que
Asens veu secundària i
que el president d’ERC,
Oriol Junqueras, relativit-
zava dijous malgrat que el
president de la Generali-
tat, Pere Aragonès, adver-
tia fa uns dies que “tot sal-
tarà pels aires” si Sánchez
no compleix. ■

a Podemites i comuns portaran a la taula de diàleg reformar el
finançament, la desjudicialització i el reconeixement de la nació

Podem vol deixar
el referèndum per
“més endavant”

Emili Bella
BARCELONA

David Fernàndez formarà
part del grup promotor de
l’Acord Nacional per l’Amnis-
tia i l’Autodeterminació. El
president de la Generalitat,
Pere Aragonès, ha fitxat l’ex-
diputat de la CUP com un
dels membres d’aquest grup,
que serà “coral”, amb un lide-
ratge “compartit” i “col·lec-
tiu”. Segons va avançar l’Ara,
Aragonès ha intensificat els
contactes perquè el grup pro-
motor es pugui reunir abans
de la propera trobada de la
taula de diàleg, que s’ha de
celebrar la setmana posterior
a la Diada. Aquest acord na-
cional, que ha d’aglutinar par-
tits i entitats partidàries de
l’amnistia, és un dels com-
promisos que va adquirir el
president durant el debat
d’investidura.

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

La frase

Jaume Asens, el juny passat al Congrés ■ ACN

“Ara en aquest
moment més que
acordar una votació
s’ha de votar
un acord”

Jaume Asens
LÍDER D’UNIDES PODEM AL CONGRÉS

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

Aragonès fitxa
el cupaire David
Fernàndez

Els socialistes catalans pre-
sentaran aquest mandat
una proposta de reforma
del sistema de finança-
ment d’acord amb els go-
verns de les Illes i el País Va-
lencià, “amb els quals com-
partim reptes i dificultats”,
afirmava la portaveu parla-
mentària del PSC, Alícia
Romero, ahir durant la pre-
sentació del “pla de govern”
2021-2023, que el grup ha

elaborat en una jornada de
treball de dos dies al mo-
nestir de les Avellanes. Ro-
mero també anunciava
una proposta de reforma
fiscal per incrementar la re-
captació i les seves priori-
tats per al pressupost. Me-
sures per enfortir els autò-
noms, un pla d’atur juvenil,
una llei de turisme, una re-
forma de l’atenció primà-
ria, un pla de salut mental,
un pla de xoc social, un pla
contra la violència masclis-
ta i la universalització de
l’educació de 0 a 3 anys són
altres propostes al costat
de la reforma federal de
l’Estat, una “sortida” que el
partit “explorarà” aquests
dos anys. ■

Redacció
BARCELONA

El PSC proposarà un nou
finançament i un acord
federal “a explorar”

a Són dues mesures
del seu “pla de
govern” per a la
meitat del mandat


	PA202109041
	PA04




