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Transmissió

Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 0,78
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 579
L’indicador hauria
d’estar per sota dels
1.000 contagis/dia

Dada anterior: 99
Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus

0,80

Recurs i
compàs
d’espera

563

92

El govern, en l’ofrena a
Companys d’ahir. A la
dreta, el president
Aragonès a la llamborda pel
president afusellat i, a sota,
el nou monument a la Seu
d’Urgell ■ EFE / ACN

GOVERN · Economia recorrerà al Tribunal de Comptes contra
el no a uns avals que cap jutge ha tombat CLAM · Indignació
per l’embargament “polític”, en l’ofrena anual a Companys
Xavier Miró
BARCELONA

Mentre els màxims representants institucionals i
tots els partits sobiranistes expressaven ahir la seva indignació per la negativa del Tribunal de Comptes a acceptar els avals del
govern català als exalts
càrrecs, l’afer se situa en
un compàs d’espera tenint
en compte que l’executiu
presenta recurs contra la
decisió –un recurs que resoldrà el mateix tribunal–, però, sobretot, que el
PSOE i el PP han pactat rellevar tots els membres del
tribunal comptable, que
tenen el mandat caducat.
Amb tot, esperant el resultat dels recursos anunciats pel govern català però també els personals
dels encausats i tenint
present que aquests no paralitzen els embargaments, ERC anunciava
ahir que avala amb 2 milions del partit les despeses dels anys 2016-2017
que s’imputen a tots els
membres del govern Puigdemont-Junqueras.
Els republicans consideren que la “prioritat ara
és evitar els embargaments”, mentre Junts informava inicialment que
estava esperant el recurs
del govern, però a darrera

hora afegia que es coordinava amb la Caixa de Solidaritat.
El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, anunciava el recurs
contra la decisió del tribunal tot recordant el caràcter administratiu d’aquest
organisme comptable espanyol i el fet que cap òrgan jurisdiccional hagi invalidat el decret que sosté
els avals a través de l’Institut Català de Finances
(ICF). Efectivament, el
Tribunal de Comptes,
amb majoria de membres
triats pel PP, no està format per magistrats sinó
per consellers de designació política. Sense ser òrgan jurisdiccional ni estar
sotmès al poder judicial,
l’organisme pot reclamar
quantitats milionàries als
encausats sense que cap
tribunal els hagi jutjat i
condemnat per malversació de fons públics.
Mandat caducat
En una entrevista a Catalunya Ràdio, el conseller
recordava ahir que ni el
Tribunal Constitucional
ni cap altra instància judicial ha impugnat el decret
aprovat pel Parlament que
vehicula els avals a través
de l’ICF, i que els responsables del tribunal comptable són “funcionaris de

lliure designació política”
que tenen el mandat caducat i que tanquen un informe abans de ser rellevats.
Giró no va dubtar a acusar
el tribunal d’haver pres
“una decisió política de
venjança”.
El recurs del govern és,
en part, una manera de
guanyar temps. Si bé sembla previsible que sigui
desestimat pels mateixos
membres del tribunal que
han rebutjat els avals de
l’ICF, el relleu anunciat
que es farà d’aquests mateixos membres apunta a
un compàs incert d’espera
per si es produeix un nomenament ràpid dels
substituts.
Els partits independentistes i En Comú Podem
aprofitaven l’homenatge
anual a la tomba del president Lluís Companys, afusellat pel franquisme, per
acusar el Tribunal de
Comptes (TdC) de perseguir políticament l’independentisme. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, acusava l’òrgan comptable d’atacar les
institucions catalanes i,
tot recordant l’assassinat
del president Companys,
afirmava: “Veiem com els
motius de fons que van
portar el feixisme a atacar
les institucions de Catalunya són els mateixos amb

els quals es vol impedir
que Catalunya pugui aspirar a la seva llibertat i al
màxim de justícia social.”
Aragonès va considerar
que el tribunal “marcat
per criteris polítics i ideològics” fa un altre pas en la
causa general contra l’independentisme. El seu
partit, d’altra banda,
anunciava ahir que ha
aportat 2 milions per cobrir bona part dels avals,
però, al mateix temps, feia
una crida a la “solidaritat
per poder fer front a
aquest nou atac venjatiu”.
També després de
l’ofrena floral del Parlament a la tomba de Companys al Fossar de la Pe-

drera de Montjuïc, la presidenta Laura Borràs afirmava que Espanya “persevera a no ser un estat de
ple dret”, en relació amb la
negativa del tribunal a acceptar els avals de l’ICF
com una mostra que “la
persecució política que va
viure Companys” continua “ben viva per part de
l’Estat contra Catalunya”.
També a Montjuïc, el
president del grup d’En
Comú Podem al Congrés,
Jaume Asens, va considerar il·legítimes les decisions d’un tribunal els
membres del qual tenen
caducat el mandat. La presidenta de l’ANC, Elisenda
Paluzie, parlava de “con-

fiscació de béns sense judici” i el vicepresident d’Òmnium Cultural, Marcel
Mauri, considerava que el
TdC busca únicament
“venjança”.
Mentre el socialista Salvador Illa reiterava que el
decret d’avals és “ajustat a
dret” però que cal respectar la decisió del TdC, Ciutadans avalava la decisió.
Des de Deltebre –Cs no assisteix mai a l’ofrena a
Companys–, el seu portaveu, Carlos Carrizosa, manifestava que “els diners
dels catalans no han de
servir per guardar l’esquena de les persones que van
malversar
fons
públics”. ■
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De taules, n’hi ha
Jordi Panyella

Des d’ahir als restaurants hi ha més taules. De fet hi
són quasi totes les que hi havia abans que la Covid ens
assaltés per sorpresa. Per taules no quedarà. El dubte
és ara si hi ha comensals disposats a tornar als restaurants. A Barcelona, la majoria dels restauradors expliquen que des del setembre estan treballant millor.
Passa també amb el comerç, com si amb el retorn de

les vacances la gent hagués decidit donar marxa a la
cartera. Encara no hi ha els turistes que ho desbordaven tot i per tant tocarà fer el turista a casa. Fer dringar la caixa registradora vol dir, per exemple, treure de
l’ERTO els treballadors del restaurant Ferran que encara hi són o donar l’impuls definitiu a la reobertura
de l’Alt Heidelberg. A menjar salsitxes toquen!

Les frases

—————————————————————————————————

“Veiem com el
Tribunal de Comptes
prossegueix la causa
general contra
l’independentisme”
Pere Aragonès

PRESIDENT DEL GOVERN DE LA
GENERALITAT

—————————————————————————————————

“La persecució
política que va viure
Companys [continua]
ben viva contra
Catalunya”
Laura Borràs

PRESIDENTA DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA
—————————————————————————————————

“Busquen dir «Vigileu,
que això pot passar a
més gent». És una
forma de repressió
subtil però eficaç”
Jaume Giró

CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA
—————————————————————————————————

“Qualsevol decisió
que prengui un òrgan
amb el mandat
caducat no té
legitimitat”
Jaume Asens

PRESIDENT DEL GRUP D’EN COMÚ
PODEM AL CONGRÉS

—————————————————————————————————

“Els diners dels
catalans no han de
guardar l’esquena de
les persones que van
malversar”
Carlos Carrizosa

PORTAVEU DEL GRUP PARLAMENTARI
DE CIUTADANS
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ERC anuncia que aporta
2 milions per a les fiances
al TCu i Junts s’enutja
a Militants d’Esquerra avalen la despesa del govern de Puigdemont i Junqueras
a Junts afegeix que s’han aportat 3,3 milions “amb la Caixa de Solidaritat”
M. Piulachs / E. Bella

L’exalcalde de
Dosrius manté la
“brutalitat” de
la Guàrdia Civil

BARCELONA

L’endemà de l’estocada
del Tribunal de Comptes
(TCu), en no haver acceptat els avals de l’Institut
Català de Finances (ICF)
per pagar els 5,4 milions
d’euros
suposadament
malbarats pen l’acció exterior del 2011 al 2017,
ERC va anunciar finalment ahir al vespre que ha
avalat la despesa que es
carrega a tots els representants del govern de
Puigdemont i Junqueras.
La notícia va enutjar
Junts, que a la tarda només informava que dona
suport al recurs presentat
pel Departament d’Economia per la no acceptació
dels avals, mesura, però,
que no atura l’embargament immediat, com va
aclarir abans-d’ahir la instructora del TCu.
Quan va transcendir
que la militància d’ERC
havia aportat uns 2,1 milions d’euros, Junts va fer
un comunicat en què assegurava que ahir es van presentar, a més, avals per
3,3 milions al TCu per evitar embargaments i que
“treballa en coordinació
amb la Caixa de Solidaritat per garantir tots els
avals del 2011 al 2017”.

a Bosch declara com a investigat per

desobediència i víctima de lesions
l’1-O a Hi ha uns 30 agents denunciats
L’exvicepresident Junqueras i l’expresident Puigdemont, a Waterloo, al juliol ■ ACN

Hores abans, ERC havia comunicat: “Per evitar
l’afectació personal i familiar de desenes de persones i en coordinació amb
la resta d’organitzacions
afectades, Esquerra, amb
un gran esforç de l’organització i la militància, ha
pogut avançar part de
l’import que el tribunal
exigeix. Concretament, la
part corresponent a les
despeses imputables a totes les persones que van
tenir responsabilitats de
govern entre el 2016 i el
2017.” El TCu reclama a
l’expresident Carles Puigdemont (Junts), un mà-

xim de 2 milions d’euros,
igual que a l’exvicepresident Oriol Junqueras.
Junts, però, va assegurar
que ERC “ha presentat
avals per salvaguardar només la responsabilitat solidària del conseller Romeva i en cap cas s’ha posat
en contacte amb el president Puigdemont”. Tècnicament, però, avalar Romeva és avalar la resta
d’afectats, ja que el TCu el
fa responsable de la despesa dels darrers dos anys.
L’any 2016 és quan la
política d’acció exterior
passa del Departament de
la Presidència (CiU) al De-

El síndic internacionalitza
la conculcació de drets
Redacció
BARCELONA

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha elevat a l’Assemblea Parlamentària
del Consell d’Europa i a la
comissària europea dels
Drets Humans l’atemptat
de drets que suposa la denegació del Tribunal de
Comptes dels avals de

L’exalcalde de Dosrius Marc Bosch i el regidor Eduard
Garcia, ahir anant al jutjat ■ ARNALD GARCIA

l’ICF per als ex-alts càrrecs
de la Generalitat. Ribó es
mostra sorprès pel fet que
un òrgan administratiu no
respecti una norma amb
rang de llei plenament vigent com és un decret llei
ja convalidat pel Parlament i recorda el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries a favor de
la constitucionalitat de

l’aval. D’altra banda, el síndic avisa que també actuarà davant del Defensor del
Poble perquè intervingui
arran de la “greu lesió de
drets” i de la indefensió
que aquesta decisió representa.
Pel que fa al Consell
d’Europa, Ribó invoca la
resolució de l’Assemblea
Parlamentària segons la

partament d’Afers Exteriors, amb Raül Romeva, a
qui el TCu reclama fins a
2,2 milions. Per la primera
etapa d’Exteriors, el TCu
exigeix a l’expresident Artur Mas i a l’exconseller
d’Economia Andreu MasColell fins a un màxim de
2,9 milions i a l’exconseller de la Presidència Francesc Homs, 3 milions.
Junts assegurava que “no
farà partidisme en temes
de solidaritat antirepressiva”, mentre ERC assenyalava el TCu: “És una cacera econòmica sense precedents al moviment independentista.” ■

qual cal assegurar que les
previsions legals de malversació de fons públics
s’apliquin de manera que
les responsabilitats siguin
solament exigibles quan
es poden establir pèrdues
reals quantificades al
pressupost o als actius de
l’Estat. Igualment, insisteix que les sancions econòmiques del tribunal impliquen condemnar a la
ruïna les persones investigades, abans fins i tot
d’una sentència i malgrat
que molts dels perseguits
ja han estat jutjats al màxim nivell jurisdiccional
per malversació. ■

Mayte Piulachs
BARCELONA

L’exalcalde de Dosrius i actual regidor d’ERC a l’oposició, Marc Bosch, i el regidor Eduard Garcia, finalment, van declarar ahir
davant la titular del jutjat
d’instrucció número 4 de
Mataró, que investiga les
càrregues de la Guàrdia Civil en el referèndum de l’1O del 2017 en aquest municipi i el nucli de Canyamars. Les seves declaracions, que s’havien ajornat
diversos cops, darrerament a causa de la Covid-19, tancaran la investigació, gairebé quatre anys
després de la votació, en la
qual hi ha uns 30 agents de
la Guàrdia Civil denunciats per 25 veïns que van
patir lesions. Bosch té la
doble condició d’investigat
per desobediència al Tribunal Constitucional (TC)
i de resistència greu a l’autoritat, i alhora és víctima
de lesions, quan uns
agents el van empènyer
quan intentava parlar
amb ells a l’entrada d’un
centre de votació.
“He exercit el meu de
dret de denúncia de la brutalitat policial que va exercir la Guàrdia Civil a Dosrius, i de l’estat de repressió
en què estem ara”, va afirmar l’exalcalde, que només va respondre a les preguntes del seu advocat,

Lluís Maria Anglada.
En la declaració d’ahir
als jutjats de Mataró no hi
havia el representant de la
fiscalia, sí el de l’Advocacia
de l’Estat, com el de l’associació d’Advocats de Mataró i el d’Òmnium, que s’ha
personat recentment com
a acusació popular. Bosch i
Garcia han estat els últims
a declarar en aquesta causa, per la qual han desfilat
uns 80 testimonis, contra
l’acció d’uns 30 agents en
un poble de 5.200 veïns. La
jutgessa ha de resoldre ara

La xifra

—————————————————————————————————

80

persones han declarat com a
testimonis al jutjat per les
càrregues de la Guàrdia Civil a
Dosrius l’1-0 del 2017.

si envia a judici els dos polítics i els trenta agents.
D’altra banda, el titular
del jutjat d’instrucció 7 de
Barcelona, que investiga
les càrregues de la policia
espanyola als centres de
votació de la ciutat durant
l’1-O va interrogar ahir un
dels últims comandaments, el qual no va saber
aclarir si a l’escola Mediterrània es va avisar abans als
veïns concentrats que actuarien els antiavalots. ■

