
Pàgines 2 a 18 888

22 D’OCTUBRE DEL 2017 11DIUMENGE

els principals efectes

vern espanyol ja va assumir el con-
trol dels pagaments de la Generali-
tat a proveïdors i empleats públics 
en la part corresponent als ingres-
sos obtinguts a partir del sistema 
de finançament autonòmic (el 80% 
del total, aproximadament).
 Ara, el control s’estén al 20% res-
tant dels ingressos, els provinents 
dels impostos propis o els rebuts 
«per qualsevol títol». Entre aquests 
últims es podrien incloure, per 
exemple, les transferències de la 
Unió Europea o els derivats de pri-
vatitzacions o alienació.
 A més a més, segons fonts del 
Govern central, l’acord adoptat 
pel Consell de Ministres dona co-
bertura a Hisenda per neutralitzar 
les funcions de la nova Agència Tri-
butària de Catalunya presentada 
a primers de setembre pel mateix 
president Carles Puigdemont com 
una de les anomenades «estructu-
res d’Estat» d’una futura república 
independent. R. M. S.
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CONTROLATS Junqueras, Montoro i Sáenz de Santamaría, el 2016.

tuar contra el seu personal per aca-
tar les resolucions del Tribunal 
Constitucional i del Poder Judicial 
que han anul·lat les activitats rela-
cionades amb el procés secessionis-
ta. «Són nuls de ple dret i ineficaços, 
sense perjudici de la responsabili-
tat administrativa, penal o d’un al-
tre ordre a què tingués lloc respec-
te a qui iniciï, tramiti o resolgui els 
expedients sancionadors», adver-
teix el text.
 Tampoc tindrà cap mena de  vali-
desa qualsevol publicació en el Dia-
ri Oficial de la Generalitat de Catalunya 
o en el Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya sense l’autorització o en 
contra de l’acordat pels òrgans o 
autoritats que designi el Govern de 
la nació. En l’exercici de les esmen-
tades facultats determinarà la fal-
ta de vigència de la disposició nor-
mativa corresponent, així com de 
la falta de validesa i efectes de la re-
solució, acte o acord objecte de pu-
blicació. S. S.
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signi el Govern central les funcions 
relatives a les telecomunicacions i 
als serveis digitals i a les tecnologi-
es de la informació, en particular 
del Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació (CTTI) 
i del Centre de la Seguretat de la In-
formació a Catalunya.
 En l’àmbit del servei públic au-
tonòmic de comunicació audiovi-
sual, es garantirà la transmissió 
d’una informació «veraç, objecti-
va i equilibrada, respectuosa amb 
el pluralisme polític, social i cultu-
ral» i amb l’equilibri territorial. A 
més a més de garantir el coneixe-
ment i el respecte dels valors de la 
Constitució i l’Estatut.
 El Col·legi de Periodistes de 
Catalunya ha expressat la seva «con-
demna» pel que considera una «in-
tervenció» dels mitjans públics cata-
lans. El Consell Professional de TV-3 
també ha mostrat el seu rebuig to-
tal a la proposta del Govern. J. R.
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TUTELATS Una càmera de TV-3 enregistra un entrenament del Madrid.


