
El procés independentista

AGÈNCIES/DdG BARCELONA

■ La Generalitat ha tornat a cal-
cular la liquidació del contracte
de gestió d'Aigües Ter-Llobregat
(ATLL) i l'ha fixat en , milions
a favor del consorci liderat per Ac-
ciona, quan el primer càlcul obli-
gava a aquest a abonar , mi-
lions a l'administració catalana.

El departament de Territori i
Sostenibilitat va explicar que 
d'aquests milions corresponen a
impostos i tributs que ja havien
estat pagats per la companyia, per
això insta la concessionària a re-
clamar-los, en primera instància,
a les agències tributàries corres-
ponents. La conselleria va assegu-
rar, en un comunicat, que la nova
proposta de liquidació del con-
tracte es va dur a terme seguint els
últims pronunciaments del Tri-
bunal Superior de Justícia de Ca-

talunya (TSJC), que deixava sense
efecte la proposta inicial de la Ge-
neralitat, que va considerar que
no procedia indemnitzar ATLL i li
reclamava, a més, , milions.

Impostos i tributs
Dels  milions en concepte d'im-
postos i tributs, , es refereixen
a l'impost de societats i , mi-
lions, al de transmissions patri-
monials i actes jurídics documen-
tats. En el cas que les agències tri-
butàries no concedeixin el retorn
dels impostos pagats, la Genera-
litat podria acabar finalment per
abonar aquesta quantitat, segons
apunten fonts de la conselleria.

La Generalitat va notificar ja la
proposta a la societat concessio-
nària, que disposa ara de deu dies
per realitzar les al·legacions que
consideri oportunes.

Acciona podrà reclamar
54 milions d’euros
a la Generalitat per
Aigües Ter-Llobregat
El Govern català recalcula la liquidació del
contracte per gestionar ATLL per part de l’empresa
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■ L'exlíder d'ANC Jordi Sànchez i
els exconsellers Jordi Turull i Jo-
sep Rull van recórrer la decisió del
Tribunal Suprem de quedar-se
amb la causa del procés a excep-
ció d'aquella que afecta els sis
acusats únicament per desobe-
diència, que seran jutjats a Cata-
lunya.

El Tribunal Suprem va confir-
mar ahir la seva competència per
jutjar  acusats per rebel·lió i
malversació -entre els quals hi ha
els tres recurrents- si bé va enviar
a Catalunya la causa contra els
cinc exmembres de la Mesa del
Parlament i l'exdiputada de la
CUP Mireia Boya, als quals només
s'acusa de desobediència.

Una decisió que la defensa de
Sànchez, Rull i Turull titlla d'inco-
herent i critica que no s'apliqui el
mateix criteri per al delicte de
malversació, atès que «no existeix
cap diferència estructural» entre
els dos tipus penals «per justificar
un tractament diferenciat».

I encara que l'acte d'ahir del Su-
prem no permet cap recurs, l'ad-
vocat Jordi Pina recorre tot i així la
resolució i sol·licita que en cas de
no ser possible recurs d'apel·lació,
cassació o súplica, es tramiti com
un incident de nul·litat.

El que vol la defensa dels tres
acusats és esgotar totes les vies or-
dinàries per poder arribar al Tri-

bunal Europeu de Drets Humans,
última instància judicial en la que
els advocats dels líders indepen-
dentistes tenen posats els seus es-
forços per intentar anul·lar la cau-
sa del procés.

En el seu recurs, en el qual els
acusats demanen una vegada
més que la causa s'enviï a Cata-
lunya, tots tres critiquen la creació
ad hoc de fins a «cinc noves regles
competencials mancats d'ali-
ment legal exprés».

Argumenten l'absència de re-
ferències en l'acte de processa-
ment a fets imputables als acusats
que sobrepassessin les fronteres

de Catalunya que, no obstant això,
sí que venen detallats en l'escrit
d'acusació que va fer la Fiscalia de
l’Estat.

Denegat ara el permís nadalenc
El Tribunal Suprem ha denegat
un permís nadalenc a Jordi Turull,
Josep Rull, Jordi Sànchez, Joa-
quim Forn i Carme Forcadell, i ho
ha fet quan ja han passat les festes.
Els quatre primers havien dema-
nat poder sortir de la presó entre
el  i el  de desembre, mentre
que l'expresidenta del Parlament
havia afegit entre el  i l' de ge-
ner i entre el  i el  de gener

Sànchez, Rull i Turull
recorren la decisió del
Suprem de jutjar el procés
La defensa dels presos titlla d’incoherent la mesura i critica que no s’apliqui
el mateix criteri per malversació tot i no existir cap «diferència estructural»

Les defenses, durant la vista prèvia del procés. EUROPA PRESS

 LA GUÀRDIA URBANA de Barcelona va detenir ahir al matí un home que va
xocar contra el dispositiu antiterrorista (imatge de la Cadena Ser) instal·lada a
la Rambla amb una furgoneta robada, va confirmar a Efe el consistori. Segons
aquestes fonts, l'home, de nacionalitat francesa, conduïa una furgoneta de
l'empresa publicitària Clear Channel subcontractada per l'ajuntament de la ca-
pital catalana. El conductor no disposava del permís i va ser detingut. 

Xoca contra el dispositiu antiterrorista

EUROPA PRESS BARCELONA

■El Tribunal Constitucional (TC)
va anul·lar ahir part de l'articulat
de la llei de creació de l'Agència de
Ciberseguretat de Catalunya per
vulnerar competències de l'Estat.
El Ple del Constitucional va esti-
mar parcialment el recurs d'in-
constitucionalitat que va interpo-
sar a l'octubre del  l'anterior
Govern de Mariano Rajoy en en-
tendre que aquesta norma exce-
dia competències autonòmiques
i envaïa els estatals en matèria de
seguretat pública. El Constitucio-
nal declara nul·les diverses parts
ja que considera que la redacció
d'aquests apartats excedeix de les
competències autonòmiques. 

El TC anul·la una
part de l’agència 
de ciberseguretat 
de Catalunya

EFE BARCELONA

■ El jutjat número  de Barcelo-
na ha citat a declarar per al pròxim
 de gener els directors de TV i
Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis i
Saül Gordillo, respectivament, en
qualitat d'investigats en la causa
oberta per la preparació del refe-
rèndum il·legal de l' d'octubre
del . El jutge cita també a de-
clarar el mateix dia la directora de
l'Autoritat Catalana de Protecció
de Dades, Àngels Barberà, en una
providència en la qual no especi-
fica els fets pels quals investiga els
tres responsables dels ens públics
de la Generalitat. En el seu escrit,
el magistrat recorda que els inves-

tigats hauran de comparèixer as-
sistits de lletrat i, si no fos així, hau-
ran de comunicar-ho abans del
dia  de gener a fi que els sigui as-
signat un del torn d'ofici. Es tracta
de la mateixa causa i el mateix jut-
jat que ja va citar a declarar com a
investigada a la presidenta de la
Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA), Núria Llo-
rach, per la difusió dels anuncis
institucionals de l'-O. Va ser a
mitjans del mes de setembre pas-
sat quan Llorach va rebre la noti-
ficació per acudir a declarar al jut-
jat d'instrucció número  de Bar-
celona, que manté imputades
unes  persones per l’-O. 

El jutge imputa els
directors de TV3 i
Catalunya Ràdio per l’1-O

Catalunya
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■ L'atestat de la Guàrdia Urbana
diu que l'amo de Sota va incitar el
gos a atacar l'agent, segons ha
avançat La Vanguardia. El pro-
pietari estava en una «actitud molt
agressiva i amenaçadora», va
treure el collar al gos «i el va ani-
mar de manera clara i activa a
anar contra l'agent», apunta l'in-
forme policial, que remarca que

el guàrdia urbà va disparar contra
Sota per evitar un segon atac, ja
que ja l'havia mossegat per sobre
del colze, «el que li va causar ero-
sions i li va esparracar l'unifor-
me». «Quan el gos saltava per tor-
nar-se a abraonar contra l'agent
sobre la part superior del cos, a la
vora de zones vitals com el coll i la
cara, aquest va témer per la seva
vida a causa de l'agressivitat». 

Un atestat diu que l’amo de Sota
va incitar el gos a atacar l’agent


