
AGÈNCIES/DdG BARCELONA

■ El Jutjat d’Instrucció 13 de Bar-
celona ha declarat conclús el suma-
ri contra una trentena d’excàrrecs
de la Generalitat per l’organització
de l’1-O i ha acordat remetre les ac-
tuacions i les peces de convicció a
l’Audiència de Barcelona per a la
celebració de l’judici oral.

En una interlocutòria del 8 de se-
tembre consultat per Europa Press,
la titular d’aquest jutjat, Alejandra
Gil, puntualitza a més a la lletrada
de l’Administració de Justícia que
expressi els recursos d’apel·lació
que hi hagi pendents.

En un escrit del 4 d’agost, la Fis-
calia havia demanat al jutjat que
s’ampliés de nou la instrucció de la
causa altres 12 mesos, ja que encara
hi ha recursos pendents de resol-
dre, avisant que, si no es recordava,

es podia incórrer en «vulneració
del dret fonamental a la tutela judi-
cial efectiva».

El 4 d’abril de 2019, la magistrada
va processar a 30 càrrecs i excàrrecs
de la Generalitat, la cúpula de la
CCMA ia empresaris de compan-
yies com Unipost a l’constatar que
suposadament tenien un «pla
comú» i que existia el ferm propòsit
de Govern de Carles Puigdemont
per impulsar l’1-O malgrat ser
conscients que era una il·legalitat.

En el seu acte de processament,
la magistrada va constatar la volun-
tat de celebrar una consulta refe-
rendària, assajada al novembre de
2014, «amb la finalitat d’exercitar el
dret d’autodeterminació i la cons-
titució d’un nou estat, independent
d’Espanya, i que va tenir la seva
plasmació en el referèndum de l’1

d’octubre de 2017 i el seu corol·lari
en la declaració d’independència
realitzada pel president de la Gene-
ralitat el 27 d’octubre al Parlament».

En la resolució, la magistrada
processava als 30 investigats per
presumptes delictes com malver-
sació de cabals públics, desobe-
diència, falsedat documental, reve-
lació de secrets i prevaricació, però
excloent altres delictes com la re-
bel·lió i la sedició.

Organització criminal
La Fiscalia de Barcelona va recórrer
aquest acte perquè es processés
també per organització criminal a
28 dels investigats, entre ells el se-
cretari de Comunicació i exsecre-
tari de Difusió de la Generalitat, An-
toni Molons; a la vicepresidenta i
presidenta en funcions de la

CCMA, Núria Llorach; als directors
de TVC, Vicent Sanchis, i de Cata-
lunya Ràdio, Saül Gordillo, i excà-
rrecs de l’Diplocat.

En aquesta línia, la fiscalia va
presentar a principis del mes
d’agost un escrit davant del jutjat
d’instrucció número 13 de Barce-
lona per demanar que s’allargués la
investigació sobre l’organització del
referèndum de l’1-O durant un any
més i així poder practicar totes les
diligències. Fa més d’un any que
aquest jutjat va decidir processar
una trentena de càrrecs i excàrrecs
del Govern per l’organització de l’1-
O. Queda per veure si la jutgessa ac-
cepta o no la petició de la fiscalia.
La decisió de la jutgessa del 13 arri-
ba després que el Govern espanyol
tingui previst impulsar la reforma
per rebaixar el delicte de sedició.

La jutge del 13 
envia a judici la
macrocausa contra
els càrrecs del
Govern per l’1-O
La magistrada processa 30 investigats per
presumptes delictes com malversació de cabals
públics, desobediència, falsedat documental o
revelació de secrets però n’exclou rebel·lió i sedició

Una dona vota durant l’1-O al pavelló de Santa Eugènia. ANIOL RESCLOSA

La Fiscalia va
presentar un
escrit per demanar
que s’allargués la
investigació sobre
l’organització 
del referèndum
durant un any més

Catalunya

Diari de Girona DIVENDRES, 11 DE SETEMBRE DE 2020 25

AGÈNCIES/DdG BARCELONA

■ Els equips interns de Caixa-
Bank i Bankia, així com els audi-
tors, assessors i advocats contrac-
tats expressament, treballen con-
tra rellotge en la revisió dels
comptes del contrari, perquè els
consells d’administració dels dos
bancs puguin decidir en els prò-
xims dies si la fusió tira endavant.
L’anunci de la possible fusió po-
dria materialitzar-se diumenge
que ve, data que s’estudia com la
més probable perquè es reuneixin
tots dos consells, encara que cap
de les dues entitats ho ha confir-
mat, i fonts pròximes a les dues as-
seguren que de moment encara
no hi ha cap reunió convocada.

La veritat és que la possibilitat
que les dues antigues caixes d’es-

talvis formin el primer banc es-
panyol per volum d’actius (gaire-
bé 650.000 milions d’euros) po-
dria marcar l’inici d’una nova eta-
pa en la consolidació del sector,
que ja s’esperava pels baixos tipus,
menors ingressos i la digitalitza-
ció, amb el catalitzador del coro-
navirus.

Gran part de les entitats que

operen a Espanya, grans i petites,
han sortit aquesta setmana a les
travesses de possibles unions, en-
cara que el protagonista absolut
és el Banc Sabadell, sobretot des-
prés de publicar-se que treballa
amb Goldman Sachs per analitzar
les seves opcions de futur, que po-
drien anar des d’una fusió fins a la
venda d’actius.

«Due diligence»
Fonts consultades per Efe van ex-
plicar que és molt difícil calcular
el nombre de persones que poden
estar participant en els processos
d’auditoria o due diligence en els
que ara estan immersos Caixa-
Bank i Bankia, encara que sí que
van destacar que aquest va crei-
xent segons avancen les negocia-
cions. Per a la revisió en profundi-
tat dels comptes, les entitats uti-
litzen una data room, que consis-
teix en una solució en el núvol
creada per compartir la informa-
ció empresarial confidencial de
forma segura.

CaixaBank i Bankia treballen
contra rellotge per enllestir la fusió
L’anunci podria
materialitzar-se diumenge
que ve, quan es reuneixin els
dos consells d’administració
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■ L’economia catalana es va en-
fonsar un 21,3% interanual durant
el segon trimestre com a conse-
qüència de la covid-19 i un 16,9%
respecte als primers tres mesos de
l’any, segons va informar ahir
l’Idescat. La intensa davallada del
PIB s’explica per l’evolució nega-
tiva de la demanda interna, en un
19,7%, en tots els components, ex-
cepte el consum de les adminis-
tracions públiques, que va créixer
un 5,3%; mentre que les exporta-
cions totals van retrocedir un
37,3% interanual i les importa-
cions ho van fer en un 33,6%.
Aquestes xifres empitjoren les es-
timacions que va fer aquest orga-
nisme el 31 de juliol passat, que va

preveure una caiguda del 20,1%
respecte al mateix període de l’any
passat i un 15,6% intertrimestral.
L’evolució interanual de l’econo-
mia catalana durant el segon tri-
mestre situa el PIB català vuit dè-
cimes per sobre la mitjana espan-
yola, per ara xifrat en un -22,1%; i
nou 9,6 punts per sota la mitjana
dels països europeus (-11,7%). Pel
que fa les dades intertrimestrals,
l’economia catalana és del -16,9%
i se situa 1,6 punts per sobre la taxa
espanyola, que l’avanç situava en
un -18,5%. Respecte a la mitjana
europea, la taxa també es troba
per sota, concretament un -14,1%.

Cau la demanda interna
D’altra banda, la demanda inter-
na va caure un 19,7% amb una
evolució molt dispar entre els di-
ferents. El consum de les adminis-
tracions públiques va pujar un
5,3% al segon trimestre, mentre
que la davallada en el consum de
les llars va ser del 26,3%.

L’economia catalana
s’enfonsa un 21% el segon
trimestre per la COVID-19
Respecte als tres primers
mesos de l’any, el descens 
va ser del 16,9% com a
conseqüència de la pandèmia


