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En augment
MÉS · Es dobla el nombre
de positius i s’escampen
els brots i els contagis

La recuperació
econòmica, per a
finals del 2022

DUR · Primera mort per
Covid-19 a la comarca del
Segrià des del rebrot

Jordi Savall, en un moment de la seva actuació, ahir a la nit, en l’homenatge institucional ■ EFE

En record de les víctimes de la Covid-19
Sentit homenatge a Barcelona als morts, als professionals i a la ciutadania
Europa obre la
porta a més
reclamacions
per les
clàusules terra
El TJUE renya els
bancs per l’intent
d’obstaculitzar el
retorn de diners
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JxCat rebutja
l’esmena d’ERC
i refreda la
taula de diàleg

a Els republicans reclamaven que s’activés de manera
urgent la reunió bilateral amb l’Estat a El vicepresident Costa

replica que abans calen garanties del contingut de la trobada
Emma Ansola
BARCELONA

El grup parlamentari de
JxCat va tornar a refredar
ahir una altra convocatòria de la taula de diàleg entre els governs català i espanyol després que el dia
abans fos el mateix president Torra qui condicionés una nova reunió a un
ordre del dia que hauria
d’incloure l’autodeterminació i l’amnistia dels presos.
La polèmica ahir es va
originar arran del debat i
l’aprovació d’una moció de
JxCat de “balanç” sobre la
situació de l’autogovern
de Catalunya després de
l’aplicació de l’estat d’alarma per la crisi de la Covid-19. Els republicans hi
van presentar una esmena en què es reivindicava
la reactivació “urgent i immediata” de la taula de diàleg entre els dos governs
per abordar una solució
política del conflicte català. El text que se sol·licita-
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“La situació actual no
és per deixar de parlar
d’independència,
sinó per parlar-ne
més”

“La taula de diàleg és
l’única eina que tenim
per resoldre aquest
conflicte polític.
Aprofitem-la”

Josep Costa

Raquel Sans

VICEPRESIDENT DEL PARLAMENT JXCAT

va introduir i que va ser rebutjat reiterava “la necessitat de construir una solució democràtica basada
en l’exercici de l’autodeterminació i l’amnistia, a
través de la reactivació urgent i immediata de les
reunions bilaterals dels
governs català i espanyol a
la taula de diàleg”.
Durant el debat parlamentari, la diputada
d’ERC Raquel Sans va instar JxCat a aparcar diferències i a treballar per
consensuar una estratègia única prèvia a la reunió
de la taula de diàleg. “En
aquests moments, i malgrat tot l’escepticisme del

DIPUTADA D’ERC

món, que el tenim, la taula
de diàleg és l’única eina
que tenim per resoldre
aquest conflicte polític.
Aprofitem-la i no deixem
que una imminent convocatòria d’eleccions debiliti
la nostra posició”, va recalcar. L’encarregat de defensar el text de JxCat i,
per tant, també de rebutjar l’esmena, va ser el vicepresident del Parlament,
Josep Costa, que lamentava no haver pogut arribar
a un acord sobre aquest
punt. I, tal com havia fet el
dia abans el president Torra, Costa també va posar el
focus en la importància
del contingut de la taula de

Els diputats Pujol i Calvet, de JxCat, ahir en el ple ■ EFE

diàleg. “És evident que hi
ha matisos a l’hora d’entendre la viabilitat i la utilitat d’aquesta taula si no té
unes certes garanties i
una certa metodologia
prèviament acordada”, hi
va afegir. I si Torra es negava a devaluar l’1-O, Costa posava el focus en la situació actual. “No és una
situació per deixar de parlar d’independència, sinó
per parlar-ne més”, sentenciava.
En els últims dies, altres dirigents republicans
com ara Marta Vilalta i
Sergi Sabrià també han
demanat a JxCat pactar
una estratègia única amb

la qual afrontar el diàleg
amb La Moncloa, una estratègia que en la seva opinió ha de ser aliena al calendari electoral i a la reordenació interna de l’espai
postconvergent.
Arran de les últimes intervencions parlamentàries entre JxCat i ERC a
l’entorn de la taula de diàleg que s’havia de celebrar
al juliol, sembla que algú ja
ha llançat els daus per a la
data dels nous comicis i
que la campanya electoral
tot just acaba de començar
amb una diferència de papers entre les forces independentistes. Per una
banda, ERC vol fer valer la

taula de diàleg amb el govern de Sánchez com a
únic mecanisme per trobar una solució d’encaix.
JxCat, d’altra banda, vol
collar la taula bàsicament
per parlar d’autodeterminació i amnistia i aprofundir en l’ escletxa oberta l’1O i també en la manca de
respostes que el govern espanyol ofereix al conflicte
amb Catalunya ja sigui comandat per Mariano Rajoy o per Pedro Sánchez.
Avui continua el ple al
Parlament amb l’aprovació de les resolucions acordades pels grups durant el
debat sobre la situació de
les residències. ■
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Sànchez, Rull i
Turull insten el TC a
resoldre el seu cas

Un eurodiputat
retreu a Borrell
la repressió
—————————————————————————————————

L’eurodiputat croat Mislav
Kolakušic denunciava ahir la
repressió política que es viu a
Catalunya davant Josep Borrell, el cap de la diplomàcia
europea al PE. Kolakušic va
advertir ahir Borrell que la
Unió Europea no pot “alliçonar” països de fora de la comunitat europea “si abans no
ens fixem en nosaltres mateixos”. L’eurodiputat havia estat candidat a la presidència
de Croàcia i va denunciar, en
un debat sobre els Drets Humans al món, que a Catalunya actualment hi ha “repressió política” i que la cambra
ho “silencia”.

a Volen que aclareixi la seva immunitat a El cap de l’oficina

de Puigdemont, citat com a investigat el 15 de juliol
Redacció
BARCELONA

135074-1230744L

Els exdiputats de JxCat
Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull han instat
el Tribunal Constitucional
(TC) a resoldre de manera
“urgent” la petició per
anul·lar les seves condemnes, que van presentar invocant la immunitat que el
Tribunal de Luxemburg va
reconèixer a Oriol Junqueras (ERC).
En un escrit remès al
Constitucional, Jordi Pina,
advocat dels tres líders independentistes a la presó,
denuncia que, dos mesos

després d’haver sol·licitat
cautelarment la suspensió
dels efectes de la sentència
del procés per la immunitat, continua sense haverne obtingut resposta. Segons al·lega la defensa, el
TC segueix sense contestar aquesta petició, tot i
que es va presentar abans
que els recursos d’empara
contra la sentència del procés, sobre els quals el TC sí
que es va manifestar al juny, quan va rebutjar suspendre les condemnes de
presó dels líders independentistes.
En l’escrit en què ara reclamen resposta, Rull, Tu-

rull i Sànchez demanaven
que es declarés la nul·litat
de totes les actuacions judicials des del moment en
què els tres polítics van adquirir la condició de diputats a Congrés, apel·lant a
la sentència de Luxemburg que reconeixia la immunitat de Junqueras. Per
la defensa, el procediment
del Suprem contra els tres
polítics de JxCat una vegada van ser elegits diputats
va tirar endavant “sense
respecte per les garanties”
que la legislació processal
vigent els atorgava com a
parlamentaris. Pina, indica que “probablement no

Josep Lluís Alay, cap de l’oficina de Puigdemont ■ J. LOSADA

sigui casualitat” que el TC
no hagi resolt encara les
mesures derivades de la invocació a la immunitat.
D’altra banda, la titular
del jutjat d’instrucció 28 de
Barcelona que investiga
Josep Lluís Alay, cap de
l’oficina de l’expresident
Carles Puigdemont, pel

seu viatge al referèndum
de Nova Caledònia pagat
per la Generalitat el 2018,
ha fixat per al 15 de juliol la
nova data per a la seva declaració, que es va suspendre per l’estat d’alarma.
Alay és acusat de malversar 4.580 euros i de prevaricació. En un comunicat,

l’oficina del president
Puigdemont ha atribuït a
qüestions “polítiques” la
investigació, i acusa el ministeri públic de “gastar en
aquesta causa més diners
públics” dels que Alay hauria suposadament malversat, i en demanarà explicacions. ■
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La Generalitat,
corporació fiscal

MODEL · Aprova una evolució de la tramitadora recuperada fa un any, que fixa
criteris comuns a tota l’administració en el seu propi cicle tributari TEMPOS · Es
desenvoluparà del tot el 2021, quan s’hagi implantat el nou sistema de supervisió
Òscar Palau
BARCELONA

E

l govern va donar llum verd
la setmana passada al que
ha anomenat nou model de
política fiscal corporativa
de la Generalitat i el seu sector públic, una eina dissenyada per la secretaria d’Hisenda que culmina el
pla perquè tots els ens públics de
l’administració catalana actuïn
com un sol cos en el cicle integral
de pagament dels impostos a què
han de fer front, bàsicament els estatals. El nou programa és, de fet,
una evolució del que es va batejar
com a tramitadora, un projecte
aprovat l’abril del 2017 per recollir
i pagar conjuntament a l’agència
estatal d’Hisenda, a través de
l’Agència Tributària de Catalunya,
tots els tributs estatals que han
d’abonar els ens de la Generalitat,
pensat per guanyar en eficiència i
economies d’escala, però que el govern espanyol va anul·lar durant
l’aplicació del 155 abans que s’arribés a implementar, en una decisió
política davant del temor que esdevingués una de les anomenades estructures d’estat que ajudés a dur
a terme la fins llavors pregonada
desconnexió fiscal.
El Consell Executiu va recuperar formalment la tramitadora l’1
d’agost del 2019, però ja va avisar
que impulsaria un projecte més integral i ambiciós per estalviar més
costos, amb la internalització d’alguns serveis de tramitació i assessorament, i unificar criteris fiscals, que ha desembocat en l’actual
model corporatiu, que de fet manté els mateixos objectius de fons:
establir un protocol d’actuació homogeni, integrat i coordinat en
matèria fiscal per a totes les entitats del sector públic català, i establir els mecanismes necessaris
d’assistència i suport tributari, ara
en tots els estadis del cicle fiscal,
des de la preparació prèvia a possibles conflictes posteriors.
En aquest darrer any, ja s’han
implantat algunes mesures, com
ara la formació i capacitació en fiscalitat i el servei d’assessorament,
però s’espera encara que es creï
una unitat específica de política
fiscal corporativa que acabi de desenvolupar el projecte. Així, la tramitació unificada dels impostos estatals, segons fonts consultades

El director de l’Oficina de Drets Civils i Polítics, Adam
Majó, i l’alcalde de Tornabous, David Vilaró, ahir ■ EPA

Adam Majó:
“Són feixistes
que intimiden
els pobles”
a El director de l’Oficina de Drets Civils i

Polítics visita Tornabous i Collsuspina, que
van rebre atacs contra Companys i l’estelada
M. Piulachs
BARCELONA

L’Agència Tributària de Catalunya canalitzarà i coordinarà, en tot el seu cicle,
el pagament d’impostos de tots els ens públics de la Generalitat ■ O. DURAN / ARXIU

del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, començarà a produir-se tan bon punt
s’hagi implantat el també nou sistema de monitoratge i supervisió
dissenyat ara, que resulta “molt
més detallat i intens” que el previst fins ara. El model aprovat la
setmana passada introdueix també un nou criteri de governança
————————————————————————————————————————————

Vista com a estructura per
desconnectar el 2017, ara,
a imatge del sector privat,
millorarà eficiència i estalvi
————————————————————————————————————————————

fiscal que inclou, per exemple, un
codi de bones pràctiques tributàries. A més, preveu la compra centralitzada dels productes tecnològics necessaris, i es creu que alhora millorarà la transparència en
matèria fiscal i en el foment del
compliment cooperatiu.
El mateix acord de govern defineix els ens i organismes que quedaran dins l’abast del nou model,

que són els tretze departaments i
les 192 entitats del sector públic,
amb personalitat jurídica pròpia i
diferenciada, participades majoritàriament per la Generalitat. Vista
la complexitat de coordinar tants
actors, s’ha previst una implantació “gradual i progressiva” del model, en què s’han diferenciat tres
etapes: una a curt termini, que
preveu la creació i introducció dels
principis i òrgans que, en un segon
estadi, permetran tirar-lo endavant sobretot entre l’any vinent i el
2022, els anys de desenvolupament i consolidació. Després, a
llarg termini, es continuarà avaluant el model per detectar les millores que s’hi poden introduir. El
departament defensa que la política fiscal corporativa va en la línia
de les tendències actuals de les
grans corporacions públiques i privades d’arreu del món en matèria
de govern corporatiu i pràctiques
tributàries, ja que permet millorar
l’eficàcia i eficiència en la gestió,
proporcionar major seguretat jurídica als ens i reduir el risc fiscal. ■

El director de l’Oficina de
Drets Civils i Polítics de la
Generalitat, Adam Majó,
es va reunir ahir amb l’alcalde de Tornabous, David
Vilaró, per donar-li el seu
suport pel recent atac protagonitzat per un grup espanyolista contra el monument del president
Lluís Companys al Tarròs,
poble on va néixer.
Abans-d’ahir, Majó també
va visitar l’alcalde de Collsuspina, Oriol Batlló, que
la setmana passada, amb
altres veïns, es va enfrontar a un grup de l’autoanomenada Asociación Unión
de Brigadas, amb membres de Terrassa, que volien treure l’estelada del
balcó del consistori. Per
garantir la llibertat d’expressió i el pluralisme polític, Majó insta els Mossos i
la judicatura “a prendre’s
molt seriosament aquests
atacs” perquè “es realitzen amb l’agreujant de discriminació ideològica”. La
majoria, però, queden en
no res o en una acusació de
furt. Per Majó, una evidència que aquestes accions
són per humiliar és que en
la de l’1 de juliol passat van

orinar al monument del
president Companys i van
difondre el vídeo a les xarxes socials.
Majó va reiterar ahir
que des de la creació de
l’oficina, el 2018, han advertit que qui organitza
aquestes accions “no són
pas ciutadans preocupats,
sinó feixistes que volen intimidar i coaccionar veïns

La xifra

—————————————————————————————————
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punts d’intolerància política, des del març del 2017, recull la memòria del 2019 de
l’ODCiP. D’aquest total, hi ha
286 actes vandàlics contra
entitats.

de pobles petits”, i que són
“grups organitzats i propers a l’extrema dreta”. El
director hi va afegir que
aquest any s’han reduït els
atacs, però que són un perill per a la seguretat ciutadana. Va recordar que des
del 2017 són centenars els
atacs contra persones,
edificis públics, seus d’entitats, monuments o domicilis particulars. ■

