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El desafiament independentista 3 Les mesures acordades

ECONOMIA 

Tots els impostos, sota
el control de Montoro

de Ministres per sol·licitar al Se-
nat l’aplicació de l’article 155 de la 
Constitució, perquè l’Estat pugui 
assumir competències de la comu-
nitat «fins a la presa de possessió del 
nou Govern de la Generalitat» que 
resulti de la celebració de les elecci-
ons autonòmiques que pretén con-
vocar Rajoy mateix en un termini 
màxim de sis mesos. L’objectiu de 
la mesura és evitar que es destinin 
diners públics «a activitats o a fi-
nalitats vinculades o relacionades 
amb el procés secessionista» o con-
traris a les mesures adoptades en el 
mateix acord d’aplicació de l’arti-
cle 155.
 El 15 de setembre passat, el Go-

els principals efectes

El Ministeri d’Hisenda 
pretén estendre el con-
trol que ja exerceix so-
bre les finances autonò-

miques a tots els ingressos obtin-
guts per la Generalitat, inclosos 
els impostos cedits i propis de la 
comunitat autònoma. En aquest 
bloc s’inclouen els ingressos obtin-
guts per tributs com ara Patrimo-
ni, Transmissions Patrimonials i 
Actes Jurídics Documentats, Suc-
cessions i d’altres de caràcter pro-
pi, com els de caràcter mediambi-
ental i les taxes.
 Aquesta és una de les noves me-
sures que han sigut incorporades 
a l’acord adoptat ahir pel Consell 

El desplegament de l’ar-
ticle 155 de la Constitu-
ció que va anunciar ahir 
Mariano Rajoy dedica 

un apartat als funcionaris i als em-
pleats públics per garantir-los que 
tindran seguretat jurídica si s’arri-
bés a un xoc de legislacions entre 
la llei estatal i la llei de la Generali-
tat, sempre que segueixin la legisla-
ció del Govern central. I, al mateix 
temps, deixa molt clar que s’aplica-
ran sancions disciplinàries als tre-
balladors públics que no s’ajustin 
a les mesures imposades en el polè-
mic article.
 «L’incompliment de les mesures 
contingudes en aquest acord s’en-

SERVEIS PÚBLICS 

Càstig als funcionaris 
que es mostrin díscols

tendrà com a incompliment del 
deure de fidelitat a la Constitució i 
a l’Estatut, als efectes de les infrac-
cions previstes en la normativa dis-
ciplinària estatal o autonòmica», 
assenyala el document.
 A més a més, es fa constar que a 
aquestes sancions, que podran im-
posar el Govern espanyol o «els òr-
gans i les autoritats que cregui o de-
signi a aquest efecte», se’ls podrà 
afegir l’actuació del ministeri fiscal 
«als efectes de la possible exigència 
de responsabilitat penal».
 Per contra, els actuals responsa-
bles de la Generalitat de Catalunya 
o d’organismes, ens i el seu sector 
públic empresarial, no podran ac-

L’aplicació de l’article 
155 comportarà que el 
Govern central, o l’òr-
gan que designi per a 

això, podrà cessar o nomenar els 
responsables de TV-3 i Catalunya 
Ràdio –els directors actuals són 
Vicent Sanchís i Saül Gordillo–, res-
pectivament, per garantir una «in-
formació veraç i respectuosa amb 
el pluralisme polític».
 Segons el document aprovat pel 
Consell de Ministres, tota l’admi-
nistració general de la Generalitat 
actuarà sota les directrius dels òr-
gans o autoritats creats o designats 
pel Govern espanyol.

COMUNICACIONS 

Els càrrecs de TV-3 i 
Catalunya Ràdio, en l’aire

 Aquests òrgans podran acordar 
el nomenament, el cesssament o la 
substitució temporal amb assump-
ció de les competències correspo-
nents de qualsevol autoritat, càr-
rec públic i personal de l’Adminis-
tració de la Generalitat, així com 
dels organismes, ens i entitats vin-
culades o dependents, i del seu sec-
tor públic empresarial. Un capítol 
en què estaria inclosa la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisu-
als (CCMA). La seva presidenta en 
l’actualitat és Núria Llorach.
 A més a més, en un altre apartat 
del document que serà enviat al Se-
nat s’atribueix als òrgans que de-


