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LES CONSEQÜÈNCIES DE L’1-O

Citats a declarar
els mitjans que van
publicitar l’1-O
A.P.
BARCELONA

Els responsables de diversos mitjans que van
emetre o publicar la publicitat institucional de
l’1-O hauran de declarar avui a la caserna de la
Guàrdia Civil ubicada a la Travessera de Gràcia de
Barcelona. Un d’ells serà la presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, que dimecres va
rebre una citació que la instava a declarar avui al
migdia com a testimoni. El text de la citació és genèric i no s’esmenta explícitament la campanya
institucional, segons va confirmar la CCMA.
En la comissió de control del 15 de setembre,
Llorach va assegurar que, en relació a l’emissió de
la campanya institucional, l’organisme s’havia
marcat una línia vermella que era la seguretat jurídica dels treballadors de TV3 i Catalunya Ràdio.
En aquest sentit, va remarcar que, en el cas que
s’emetés la publicitat, com finalment es va fer, els
màxims responsables de la decisió i de les conseqüències que se’n derivessin serien ella, com
a presidenta en funcions; Vicent Sanchis, director de TV3, i Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio. Segons la CCMA, de moment només
ha rebut citació per declarar Llorach.
‘El Punt Avui’ i ‘Directe.cat’

A banda de Llorach, també hauran de prestar declaració els responsables de dos mitjans privats.
És el cas de l’editor del digital Directe.cat, Joan
Puig, i el director d’El Punt Avui, Xevi Xirgo.
Pel que fa a Joan Puig, haurà de declarar divendres a les 11 del matí també a la caserna de la Guàrdia Civil. Segons informa Directe.cat, la citació,
que el mitjà ha publicat, especifica que la declaració serà en qualitat de testimoni i en relació amb
una investigació de la policia judicial decretada
com a secreta. El 15 de setembre Puig va rebre una
visita de la Guàrdia Civil a casa seva en la qual li
van entregar un requeriment del TSJC que ordenava que el diari digital deixés de mostrar i albergar la publicitat institucional sobre el referèndum
de l’1 d’octubre.
A banda d’aquests mitjans, Vilaweb, Nació Digital, Racó Català, El Nacional o Ràdio La Mina
també van rebre el 15 de setembre la notificació
del TSJC amb l’ordre de no publicar els anuncis
institucionals del referèndum i en què se’ls advertia que incorrerien en responsabilitats penals en
cas de difondre la campanya institucional de la
consulta de l’1-O.eº

Imatge de la campanya institucional de la
Generalitat per a l’1-O. ACN

El ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, durant una intervenció
al Congrés aquest dimecres. JAVIER LIZÓN / EFE

El Suprem avala la
intervenció dels comptes
Fa seu l’argumentari d’Hisenda i defensa
que el control garanteix l’interès general
JÚLIA MANRESA
MADRID

El Tribunal Suprem va rebutjar ahir
per segona vegada la suspensió de la
intervenció de les finances catalanes. Així ho va comunicar ahir el tribunal amb dues interlocutòries en
què rebutja els recursos que havia
presentat el govern de la Generalitat
de Catalunya després que el ministeri d’Hisenda adoptés el que va anomenar “unes mesures de control excepcionals” sobre les finances cata-

lanes per evitar el referèndum de l’1
d’octubre. Ahir el Suprem rebutjava
la suspensió cautelar d’aquestes mesures, però fa unes setmanes ja n’havia rebutjat la suspensió urgent que
havia sol·licitat Podem.
En les dues interlocutòries del
tribunal, els magistrats no accepten
cap dels arguments que va esgrimir
la Generalitat per intentar la suspensió cautelar de la intervenció
dels comptes. D’una banda, el tribunal apunta que en cap cas hi ha risc
que la intervenció provoqui perjudicis irreparables com reclamava el

Govern. “Ni es produeixen efectes
irreversibles ni és impossible executar una hipotètica sentència
anul·latòria de l’acord impugnat”,
assenyalen els magistrats.
A més, el tribunal fa seves les argumentacions del mateix ministeri
d’Hisenda considerant que “les mesures preses garanteixen l’interès
general i de tercers en assegurar la
prestació dels serveis públics”. De
fet, el Suprem va més enllà i sosté
que les mesures de control imposades per Montoro garanteixen “l’estabilitat pressupostària” i que si se
suspenguessin perjudicarien “greument i de manera possiblement irreparable l’interès general”.
Per tot això, tampoc aprecia “a
primera vista i de manera clara” que
les al·legacions fetes per la Generalitat, com ara la desproporcionalitat, l’arbitrarietat, la falta de cobertura legal i la substracció de competències del Tribunal Constitucional
siguin pertinents. I en cap cas considera que es vulneri l’autonomia financera de la Generalitat.
Fins i tot posa sobre la taula la incògnita sobre el finançament del referèndum de l’1-O, donant credibilitat a la possibilitat que s’hagin destinat diners del fons de liquiditat
autonòmic (FLA) a un referèndum
que sempre qualifica d’“inconstitucional i il·legal”. Els magistrats argumenten que “no és ajustat al dret
que es destinin diners del FLA a finançar una activitat inconstitucional [el mencionat referèndum il·legal]”. I afegeix que “els fets, actes i
comportaments del recurrent sobre
aquesta qüestió i la seva voluntat de
fer aquest referèndum i, per tant,
d’aplicar-hi fons públics són notoris i així s’ha demostrat”. Aquesta
voluntat, argumenta el Suprem, reforça l’aparença jurídica de legalitat
de la intervenció.e

Mas té 15 dies més per pagar els 5,2 M€ pel 9-N
O.S.
MADRID

El Tribunal de Comptes va concedir
ahir quinze dies més als investigats
pel procés participatiu del 9-N per
pagar la fiança de més de 5,2 milions
d’euros. El termini s’acabava avui,
20 d’octubre, després que el 25 de
setembre el tribunal comuniqués la
xifra que considerava que havia costat la consulta i que els seus responsables havien d’afrontar. Les defenses, però, van presentar un recurs en
el qual sol·licitaven allargar el termini quinze dies –hàbils– més per recollir prou fons, abans que l’ens fiscalitzador procedeixi a embargar els
béns personals dels afectats.
El tribunal notificarà avui la resposta als afectats –Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau, Francesc
Homs i la resta d’alts i ex alts càrrecs
del Govern implicats–, que tindran
fins al 13 de novembre per dipositar
la garantia. Paral·lelament, hi ha interposats dos recursos per part de la
defensa que demanen suspendre
l’obligació del pagament preventiu
de la fiança. Un d’ells denuncia la in-

L’expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau
a les portes del TSJC durant el judici del 9-N. ANDREU DALMAU / EFE

defensió dels afectats en la tramitació del procediment i un altre va
contra el requeriment del pagament. Ara el termini s’eixampla
unes quantes setmanes i dona més
temps al tribunal perquè resolgui
aquests recursos, però fonts de la
defensa es mostren escèptiques sobre si la resposta arribarà abans de
la data assenyalada.

Aquest dilluns l’expresident Artur Mas ja va aportar 2,2 milions
provinents de la caixa de resistència de les entitats independentistes –l’ANC i Òmnium Cultural–,
precisament el mateix dia que
l’Audiència Nacional enviava a Soto del Real de manera provisional
els seus presidents, Jordi Sànchez
i Jordi Cuixart.e

