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Marxa enrere del Tribunal de
Comptes amb els avals de l’ICF
a L’organisme renovat els accepta i rectifica arran dels recursos dels afectats per l’acció exterior del
govern i haurà de retornar els imports a Giró diu que l’aval els preserva la presumpció d’innocència

L’entrada de la seu del Tribunal de Comptes, ubicat al carrer Torrelaguna de Madrid, en una imatge del juny de l’any passat ■ ANDREA ZAMORANO / ACN

J.A.
BARCELONA

La sala de Justícia del Tribunal de Comptes (TdC)
va esmenar ahir, amb dos
vots a favor i un en contra,
la decisió de l’octubre passat de la instructora de la
causa, Esperanza García
Moreno, i va acceptar finalment els avals de l’Institut Català de Finances
(ICF) per un import de 5,4
milions a 28 dels 34 càrrecs implicats en la investigació per les despeses de
l’acció exterior de la Generalitat entre el 2011 i el

2017. En un comunicat, i
arran dels recursos que
van presentar els afectats,
dona per bo el mecanisme
ideat pel conseller d’Economia, Jaume Giró, que
en el darrer ple del Parlament es va aprovar convertir en la nova llei del
fons complementari de
riscos com recomanava el
Consell de Garanties Estatutàries, i el tribunal haurà de retornar els 2,1 milions que va aportar de
fiança ERC per cobrir la
despesa dels investigats
durant el govern de Carles
Puigdemont i aixecar els

La frase

La xifra

La data

“Es tracta de preservar
la presumpció
d’innocència a través
de l’ICF fins que hi hagi
sentència ferma”

5,4

14.01.2021
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que se’ls reclama podria
superar els 9,5 milions.
Al juliol el conseller Giró
va anunciar la fórmula de
crear aquest fons de 10
milions per cobrir les fiances a través d’un crèdit a
l’ICF aprovat pel govern i
el Parlament, que de moment no té cap pronunciament judicial en contra, i
fins i tot l’advocacia de
l’Estat es va inhibir de fer
cap pronunciament com li
va demanar la delegada
instructora de la causa del
TdC, Esperanza García,
en considerar que podria
afectar la imparcialitat del
procediment del qual formava part. Amb tot, García va acabar refusant
l’aval de l’ICF argumentant que els diners procedien de la mateixa administració involucrada en el
suposat ús irregular de diners públics.
El canvi de posició s’ha
produït després de la renovació al Tribunal de Comptes pactada entre el PSOE
i el PP i l’acceptació de
l’aval de l’ICF va tenir el
vot contrari de la consellera proposada pel PP, Rebeca Laliga, i en els propers
dies es coneixerà el contingut de la resolució.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el
conseller Giró van destacar que la decisió confirmava que els avals eren
“jurídicament
impecables”. El president hi afegia que era “un mecanisme imprescindible per defensar els servidors públics” davant les ingerències del TdC i Giró defensava que els avals permeten “preservar la presumpció
d’innocència”
fins que hi hagi una sentència ferma. Si se’ls declarés culpables, haurien
de retornar els imports
amb interessos. ■

CONSELLER D’ECONOMIA

milions és la quantitat que el
tribunal reclama als 34 polítics i excàrrecs per malbaratament de despesa pública.

El Tribunal de Comptes va
refusar admetre els avals del
govern a través del crèdit a
l’ICF.

embargaments sobre els
béns que van aportar, entre d’altres, l’expresident
Artur Mas, l’exconseller
d’Economia Andreu MasColell i el de Presidència
Francesc Homs.

El Tribunal de Comptes
reclama a 34 excàrrecs
que abonessin 5,4 milions
com a fiança provisional
solidària per les despeses
exteriors, en el marc d’un
procediment de responsa-

bilitat comptable que encara ha d’arribar a judici
conjuntament amb el del
presumpte
malbaratament per la preparació del
referèndum de l’1-O del
2017. La xifra definitiva

Ràdio Arrels s’endú el
premi Martí Gasull i Roig

bri “complicat però necessari” entre aquest compromís i la qualitat. Per la
seva banda, Joaquim Arenas va voler reivindicar el
reconeixement rebut “ara
que el model d’escola és
atacat”. Tant Ràdio Arrels
com el pedagog van ser recompensats amb un guardó creat per l’orfebre i joier
Joaquim Capdevila, de renom internacional, i, a
més, l’emissora de ràdio
també s’ha endut un premi en metàl·lic de 3.000
euros. Els dos altres finalistes d’aquesta edició han
estat el diari DBalears i
l’empresa La Fageda. ■

Mateu Pons i Laura Bertran recullen el IX premi Martí
Gasull ■ PLATAFORMA PER LA LLENGUA

Redacció
BARCELONA

L’emissora Ràdio Arrels
va guanyar ahir el IX premi Martí Gasull i Roig, un
guardó que lliura cada any
la Plataforma per la Llengua després d’una votació
popular en reconeixement a un particular o entitat que hagin destacat en

la defensa o promoció del
català. Igualment, el pedagog Joaquim Arenas va rebre el Premi Especial del
Jurat pel fet de ser un dels
artífexs de la immersió lingüística. L’acte d’entrega
dels premis es va fer ahir
en una gala celebrada al
Teatre Poliorama. Mateu
Pons, president de l’Associació Arrels, i Laura Ber-

Jaume Giró

tran, periodista de l’emissora, va ser els encarregats de recollir la distinció
de la mà del president Pere Aragonès. En la seva intervenció, Pons va posar
l’accent en el compromís
de Ràdio Arrels amb el català en els seus quaranta
anys d’existència i va recalcar el fet que l’emissora
hagi mantingut un equili-
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ERC no vol ofegar
la veu del Pirineu
sobre els Jocs

OPINIÓ
Lluís
Falgàs
—————————————————————————————————

Ucraïna
al davant

P

a També defensa, amb Junts, que el Ripollès, el Berguedà

i el Solsonès hi tinguin “algun grau de participació”
Redacció
BARCELONA

Quatre dies després que el
Parlament aprovés “consensuar” amb les comarques del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès la seva
“incorporació a l’àmbit
territorial del procés participatiu i de la consulta popular” anunciada pel govern sobre els Jocs Olímpics d’hivern del 2030,
ahir els partits intentaven
matisar o expressar la seva interpretació del text.
La moció aprovada va
arribar al Parlament dijous passat a través dels
comuns, i ERC, Junts i la
CUP van donar suport al
punt que proposava ampliar la consulta. Ahir,
però, mentre els comuns
instaven els tres partits independentistes a complir
amb l’acord –“el govern té

Les frases

—————————————————————————————————
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“El que importa és
consensuar la fórmula
i l’encaix, sense
ofegar la veu de l’Alt
Pirineu i Aran”

“Cal buscar l’equilibri
entre el pes de l’Alt
Pirineu i aquestes tres
comarques, que no
s’han d’excloure”

Marta Vilalta

Elsa Artadi

SECRETÀRIA GENERAL I PORTAVEU
D’ERC

PORTAVEU DE JUNTS

tot el dret a voler ser recordat com el dels macroprojectes fracassats, però el
que no pot fer és saltar-se
el mandat del Parlament”,
etzibava el diputat David
Cid–, els republicans i després Junts assenyalaven
que les veus de les comarques del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès “no es
poden sobreposar a la veu”
de l’Alt Pirineu i Aran.
Així s’expressava la
portaveu del partit republicà, Marta Vilalta, parti-

dària de trobar un “equilibri” perquè es garanteixi
la votació d’aquestes tres
comarques. “S’està intentant treballar i negociar.
La consulta ha de ser clara
i no ha de generar complexitats a l’hora de llegir-ne
el resultat”, afegia. Vilalta
remarcava que el seu partit “no contribuirà a menystenir la veu de ningú”.
Junts, per la seva banda, assegurava que la conselleria de Participació
Ciutadana ha de trobar la

Votació de la moció sobre els Jocs, dijous passat en el ple ■ ACN

manera més ponderada
perquè el territori s’expressi. La portaveu, Elsa
Artadi, explicava que “algun grau de participació
s’ha d’acordar amb els territoris”. Artadi aposta per
“buscar l’equilibri” entre
el pes de l’Alt Pirineu i
aquestes tres comarques,
que “no s’han d’excloure”.
L’ús del terme consensuar que apareix en el
punt de la moció aprovat
dijous passat en el ple del
Parlament ha generat di-

Puigdemont,
candidat a
presidir el Consell
a El pròxim govern

mantindrà la porta
oberta a la incorporació
de Junqueras
Emili Bella
BARCELONA

Sense sorpreses. Després
de la llum verda de l’Assemblea de Representants perquè el president
del Consell per la República pugui ser alhora president d’un partit polític,
Carles Puigdemont ha
presentat la seva candidatura per continuar al capdavant de la institució re-

publicana. Ho han fet també el professor de l’Escola
d’Enginyeria Industrial de
la UPC Joan Ramon Gomà
i l’advocat i exconseller nacional d’ERC Sebastià
Sardiné. Tots tres necessiten 24 avals per esdevenir
candidats. Hi ha de límit
fins aquest matí per presentar-los. Es dona per fet
que Puigdemont continuarà en el càrrec, però ja
no d’una manera interina,
sinó escollit per l’assemblea, que es reunirà aquest
dissabte a partir de les onze del matí a Canet de Rosselló, on ja es va celebrar la
sessió constitutiva que va

verses interpretacions:
des dels que creuen que
significa que els berguedans, els solsonins i els ripollesos han de votar en
igualtat de condicions fins
als que opinen que han de
tenir veu en el disseny de
la candidatura, però sense
participar a la votació. Segons Artadi, aquesta moció obliga a treballar “com
es fa aterrar aquesta consulta al territori”. La consulta està prevista per
aquesta primavera. ■

Borrell confronta
Zelenski amb
l’ex-president
—————————————————————————————————

Reunió del consell de govern de la institució ■ ARXIU / ACN

escollir la cupaire Ona
Curto com a presidenta
del parlament republicà.
El ple serà presencial, però
també s’hi podrà assistir
de manera telemàtica.
Puigdemont presentarà aviat el nou govern del
Consell, que estarà obert a
la incorporació, en qualsevol moment, dels consellers que van formar part

del govern fet cessar pel
155, obrint la porta, així, a
la presència, algun dia, del
líder d’ERC, Oriol Junqueras. Aquesta eventualitat
encara és lluny, però es
treballa per fer possible
que, si fracassa el diàleg
entre els governs espanyol
i català, es doni una segona vida al Consell i prengui
més rellevància. ■

L’alt representant per a la Política Exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, va lloar
ahir la valentia del president
d’Ucraïna, Volodímir Zelenski,
de qui va dir que “no és el tipus de líder que fuig amagat
en un cotxe”. “Es queda allí resistint i hem de donar-li suport”, va afirmar. El conseller
d’Economia, Jaume Giró, va
demanar a Borrell que es retracti o dimiteixi si estava
comparant el comportament
de Zelenski amb el del president Carles Puigdemont. El
mateix Puigdemont va contestar a Borrell: “Sembla que
algú lamenta que a Barcelona
no hi hagués un bany de
sang.” També va lamentar
que la UE tingui representants tan “irresponsables” en
uns moments tan “tràgics.”

el seu fort impacte i
les seves repercussions, la guerra està
tapant el dia a dia de la política catalana i espanyola. La
crisi que viu el PP i la taula
de diàleg queden en un segon lloc. D’una banda, Sánchez ha ajornat sine die –i
fins que el PP no s’aclareixi– el debat de política general, reconegut com l’acte
parlamentari més important de l’any i que per diversos motius fa set anys que
s’ha deixat de celebrar. El
debat hauria d’haver servit,
entre altres qüestions, per a
la revisió de la renovació del
govern dels jutges. També
hi ha el repartiment dels
fons Next Generation, un
tema que sembla que ha
sortit del debat polític. Tal
com està la situació, al juny
toca celebrar a Madrid la cimera de l’OTAN. Probablement serà la cimera més
destacable i delicada de la
història. S’espera que en
aquesta cimera el govern
espanyol estigui preparat i
tingui una mínima sintonia
amb el principal partit de
l’oposició, ja que Espanya fa
la impressió que és un país
observador que hi vol participar poc. Ara, en aquest
període de guerra i per
qüestions estratègiques, els
organismes europeus volen
més implicació d’Espanya,
que vagi més enllà de la
presencia en les cimeres de
Brussel·les del president del
govern de l’Estat. El debat
està servit entre els favorables i els contraris a la guerra de dins del govern del
PSOE i Podem. L’anomenada agenda catalana també
està ajornada sine die, pendent de la convocatòria de
la taula de diàleg, que sembla que fa mandra a les
dues parts. Després de la
pandèmia, els fets d’Ucraïna acaparen tota l’atenció i
afortunadament el congrés
dels mòbils torna a situar
Barcelona i Catalunya a ulls
del món. Enmig de tanta
atenció mediàtica és un
bon moment perquè els negociadors catalans i espanyols treballin fora dels focus i vagin per feina i d’aquí
a uns mesos expliquin què
han fet i els seus resultats.

