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Giró xifra en un 95,5% les
inversions fetes pel govern
a Dura crítica del conseller d’Economia al model “golafre” i centralitzador de l’Estat a Aragonès

anuncia una querella imminent pel cas d’espionatge i creu que es veurà amb Sánchez després del 19-J
Nova llei de
contractació
pública

Redacció
BARCELONA

El conseller d’Economia,
Jaume Giró, va xifrar ahir
el volum d’execució de les
inversions de la Generalitat durant l’any 2021 en
un 95,5%. Les declaracions s’emmarquen en
l’intercanvi d’acusacions
entre el PSC i el govern arran la polèmica sobre el
baix nivell d’inversió.
El president del PSC,
Salvador Illa, va reclamar
al president que des de la
Generalitat també s’havien de fer els deures, a la
qual cosa Aragonès va respondre en seu parlamentària que els departaments de la Generalitat ja
havien executat el 71,5%.
Giró ahir remarcava que si
es té en compte tot el sector públic de la Generalitat
–de la mateixa manera
que, tal com va recordar,
es fa amb el de l’Estat a
l’hora d’establir la xifra–,
l’execució de les inversions arriba fins al 95,5%.
“Autoexigència, tota”, va
respondre el conseller des
del Parlament al líder del
PSC, Salvador Illa, que va
recriminar al govern que
es queixés de la baixa execució de La Moncloa.
D’acord amb aquests
mateixos
paràmetres,
l’execució d’inversions de
l’Estat a Catalunya és del
35,7%, la xifra de la “ver-

—————————————————————————————————

El conseller Jaume Giró, ahir al faristol del Parlament

gonya”, tal com la va qualificar ahir Giró. “La golafreria de Madrid imposa la gana i el pa negre als altres
territoris, la voracitat de la
capital només es pot satisfer amb el nostre dejuni”,
va dir Giró. Segons el conseller, es tracta d’un “model d’Estat” perquè la “humiliació” ha estat compartida per part de tots els governs espanyols. “Tots els
catalans tenim un proble-

ma des de fa molts anys, i
avui no es diu 3%, es diu
36%; és gran i endèmic i
per molts esforços que
fem no hi ha forma de corregir-lo”, lamentava.
Aquest és un més dels
nous fronts que el govern
té obert amb el govern espanyol. A més de la falta
d’inversions,
continua
pendent la resposta de
l’Estat a l’espionatge als líders catalans, entre ells el

president de la Generalitat, Pere Aragonès. El president de la Generalitat
avançava ahir que “en els
propers dies” presentarà
una querella contra NSO
Group, l’empresa que va
desenvolupar el programa
de ciberespionatge Pegasus, encara que podria
“ampliar-se” en cas que la
investigació assenyali altres responsables. Així ho
va explicar en declara-
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Ajuntament
d’Alella

Ajuntament de
la Roca del Vallès
JSAR
Exp.: 2022/2677
Edicte d’aprovació inicial de la modificació de l’O.F. número 23 Preus públics per la prestació dels serveis o realització d’activitats de competència municipal

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en sessió ordinària de 26 de maig del 2022, va aprovar inicialment, per unanimitat, l’Acord que literalment
diu, en la seva part dispositiva:
PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal número 23 preus públics per la prestació dels serveis o realització d’activitats
de competència municipal que ha de contenir una nova anotació en l’apartat “Escoles Bressol Municipals” prèviament a “Normes per accedir als preus
reduïts” amb el següent redactat:
No subjecció
Els usuaris del tercer curs del primer cicle d’educació infantil (i2), tal com recull la disposició addicional dissetena de la Llei 2/2021 del 29 de desembre, no estaran subjectes als conceptes “Quota matrícula-Inclou matrícula i material (1)” i “Horari complert (De 09:00 hores a 12:00 hores i de 15:00
hores a 17:00 hores)”.
SEGON.- L’acord de l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB) i en un diari de major difusió de la província, a l’efecte que els interessats legítims puguin examinar l’expedient i presentar reclamacions, per donar compliment al que s’estableix la disposició addicional dissetena de la Llei 2/2021 del 29 de desembre.
TERCER.- Exposar al públic en la Seu Electrònica de l’Ajuntament de la Roca del Vallès i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament de la Roca del Vallès,
l’acord de l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal, durant el termini de trenta (30) dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).
Durant el període d’exposició pública de la modificació de l’ordenança fiscal, els qui hi tinguin un interès directe o en resultin afectats, en els termes
previstos a la disposició addicional dissetena de la Llei 2/2021 del 29 de desembre, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament
aprovats.
QUART.- Els acords definitius, en matèria de derogació, d’aprovació i de modificació de l’ordenança fiscal, així com la disposició addicional dissetena
de la Llei 2/2021 del 29 de desembre, serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).
La Roca del Vallès, 31/05/2022
L’Alcalde,

El conseller d’Economia, Jaume Giró, presentarà al govern
durant aquest mes de juny la
memòria preliminar de
l’avantprojecte de la llei de
contractació pública. El tràmit de consulta pública serà
al juliol. Giró ho va fer públic
ahir en seu parlamentària
després de ser interpel·lat pel
PSC sobre aquesta qüestió.
Giró vol que la llei sigui “àmpliament consensuada”. Per
això té previst parlar, en paral·lel, amb els agents involucrats, com ara les organitzacions empresarials, socials,
sindicats i entitats municipalistes. També va confiar que
durant el tràmit parlamentari
la norma es pugui “enriquir”
amb aportacions dels grups.
Giró aspira a establir un marc
legislatiu que sigui “un paraigua per la contractació pública a Catalunya a tots els nivells”. I vol que sigui “la norma
de referència” per a totes les
polítiques públiques de contractació. L’anunci arriba l’endemà que el mateix conseller
anunciés l’ordre per iniciar les
negociacions per a l’elaboració del pressupost per a
l’exercici del 2023. L’ordre és
de les més matineres, tres
setmanes abans del passat
exercici pressupostari. ■

EDICTE
Exp. X2021004337
La Junta de Govern Local, en sessió
celebrada el dia 2 de juny de 2022, ha
aprovat inicialment el projecte d’urbanització
per la cessió de vial d’una parcel·la situada
a l’Avinguda Gaietana, número 19, d’Alella.
De conformitat amb el previst a l’article 23
del RLUC i l’article 119 del TRLUC, el referit
expedient es sotmet a informació pública
pel termini d’un mes, amb la publicació
d’aquest anunci al BOP de Barcelona, a un
dels diaris de més circulació i a l’E-Tauler
de l’Ajuntament. Dins el termini esmentat,
que començarà a comptar a partir de l’última
de les publicacions obligatòries, podeu
examinar-lo i formular les al·legacions i els
suggeriments que considereu pertinents.
Alella, 8 de juny de 2022
El secretari general,
Félix-José Valdés Conde

Ajuntament d’Ullastrell

cions a Catalunya Ràdio,
en les quals assenyalava
que “no descarta res” en
relació amb els possibles
responsables i va subratllar que, en el seu cas particular com a víctima d’espionatge, el CNI va poder
haver actuat “de manera
fraudulenta”. Aragonès
demanarà que “es facin
unes actuacions per part
de la justícia, espanyola o
europea”, de manera que
“algú haurà d’assumir-ne
responsabilitats”.
Trobada amb Sánchez
Sobre la trobada que té
pendent de mantenir amb
el president espanyol, Pedro Sánchez, per abordar
el cas d’espionatge a independentistes, es va mostrar optimista i creu que

La frase

—————————————————————————————————

“Els catalans tenim
un problema des de fa
molts anys, i avui no
es diu 3%, es diu
36%”
Jaume Giró

CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA

serà “aviat”, tot i que es va
mostrar segur que caldrà
esperar a la celebració de
les eleccions andaluses.
Aragonès considera que
l’Estat tracta les institucions catalanes com a
“institucions de segona” i
reclamarà a Sánchez “garanties de no repetició” de
l’espionatge a independentistes. El president
també es va referir a
Junts, amb qui espera acabar la legislatura junts al
govern. “Estic convençut
que preservarà l’estabilitat”, va dir el president
després de donar per tancada la polèmica per les
declaracions de Rufián. ■
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ANUNCI
Havent-se aprovat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Ullastrell celebrada en data
25 de maig de 2022 l’acord pel qual s’aproven les bases i la convocatòria per proveir una plaça
de vigilant municipal en règim de personal funcionari de carrera i constitució d’una borsa de
treball, pel sistema de concurs oposició i amb caràcter urgent s’obre el termini de presentació de
sol·licituds, que serà de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i que ha estat publicat en data 3 de juny
de 2022.
A Ullastrell, a 8 de juny de 2022
Jaume Puig Puig, Alcalde
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La justícia rebutja fer de
l’espionatge amb Pegasus
una gran causa catalana
a Tres jutjats diferents de Barcelona investigaran per separat les querelles que
van rebre a Petició per afegir-se a la comissió rogatòria instada a Madrid
Redacció
BARCELONA

Les tres querelles presentades fins al dia d’avui des
de l’independentisme per
l’espionatge amb Pegasus
seran investigades de forma separada pels jutjats
de Barcelona, evitant la
creació d’una macrocausa.
Això serà així després
que el jutjat d’instrucció
número 32 de Barcelona,
que investigava des del
2020 l’espionatge a l’expresident del Parlament
Roger Torrent i el regidor
d’ERC Ernest Maragall, ha
rebutjat acumular en la
mateixa causa la querella
presentada pels dirigents
de la CUP i l’ha retornat al
jutjat d’instrucció número
22, al qual va correspondre el cas per repartiment.
De la mateixa manera,
la querella d’Òmnium seguirà en mans del jutjat
d’instrucció número 21 de
Barcelona, mentre que la
que van presentar Josep
Maria Jové, president
d’ERC en el Parlament, i
l’eurodiputada republicana Diana Riba ha recaigut
en el jutjat d’instrucció número 24, informa Efe.
Autors diferents
Ni els jutges ni els fiscals
tenen intenció de fer una
macrocausa Pegasus. En
aquest sentit, la fiscalia de
delictes informàtics de
Barcelona s’està oposant
de moment al fet que les
querelles s’acumulin en
una única causa penal adduint que, malgrat que el
delicte s’hauria comès
mitjançant el mateix programa Pegasus, no es pot
determinar que hagin estat comesos “per una mateixa persona”.
Mentre la justícia pren
aquestes decisions, els
membres de la CUP i Òmnium Cultural els mòbils
dels quals van ser atacats
amb Pegasus han retret al
jutge la “diferència de
tracte” que consideren

Els set expresos polítics, fotografiats a la presó de Lledoners
quan van obtenir l’indult del govern espanyol ■ J. LOSADA

Dos jutges del
Suprem veuen
“posició política”
contra els indults
a Consideren que el PP, Cs i Vox no són
víctimes directes de la sedició a La

revisió es va aprovar el 24 de maig
Redacció
BARCELONA

Acció de protesta pel Catalangate en una visita de Pedro Sánchez ■ ACN

que rep la investigació dels
seus casos en comparació
amb la de l’espionatge al
president del govern, Pedro Sánchez.
Els dirigents víctimes
d’espionatge han presentat un escrit davant els jutjats que tenen a les seves
mans les querelles que van
presentar per l’atac als
seus mòbils amb el programa Pegasus, per demanar
que es doni “impuls” a les
investigacions, en les
quals de moment no s’ha
acordat cap diligència.
Tracte diferent
En els seus escrits, l’advocat dels querellants, Benet
Salellas, denuncia la “diferència de tracte” que de
forma “totalment injustificada” estan rebent les investigacions per l’espionatge als independentistes i la de Pedro Sánchez,
en mans de l’Audiencia

Nacional i en la qual ja
s’han acordat diverses diligències.
“Resulta evident que hi
ha una important diferència entre la tutela judicial
que s’està donant a les víctimes tutelades per l’Audiencia Nacional i les que
han denunciat els fets en
els jutjats de Barcelona”,
denuncia el lletrat, després de precisar que ja han
transcorregut 40 dies sense que les seves querelles
s’hagin admès a tràmit.
Per aquest motiu, proposa que els jutjats de Barcelona que tenen a les seves mans les querelles
d’Òmnium i la CUP sol·licitin participar en la comissió rogatòria que, encapçalada pel jutge de l’Audiencia Nacional José Luis
Calama, es desplaçarà a Israel per prendre declaració al director d’NSO.
O que, “com a mínim”,

s’incorpori a les causes investigades a Barcelona
una còpia del resultat de
les diligències que ha practicat fins avui l’Audiencia
Nacional per aclarir l’espionatge a Sánchez i a la
ministra de Defensa, Margarita Robles. També els
membres d’ERC que van
ser atacats amb el programa espia Pegasus han demanat a la instructora que
se sumi a la comissió rogatòria a Israel encapçalada
per Calama.
L’ANC, pendent
Dels diversos fronts de Pegasus, queda pendent la
querella que va presentar
l’ANC al seu dia en nom de
Jordi Sànchez, Elisenda
Paluzie, Adrià Bayé, Sònia
Urpí i Jordi Domingo. Es
va presentar al jutjat
número 32 però encara no
hi ha notícies del seu
curs. ■

Els recursos presentats
pel PP, Cs i Vox contra els
indults als polítics independentistes “no tenen
cap altre objecte que la defensa d’una determinada
posició política sobre la
concessió de l’indult i la seva legalitat”. Aquesta és la
conclusió que es va conèixer ahir sobre el vot particular de dos dels cinc magistrats del Tribunal Suprem, que el 24 de maig va
fer públic que revisaria els
indults concedits pel govern espanyol. Els magistrats Octavio Juan Herrero i Ángel Ramón Arozamena, al contrari que els
seus altres tres companys,
consideren que no s’haurien d’acceptar a tràmit
els recursos perquè els
tres partits no estan legitimats per recórrer contra
la decisió. En concret, afirmen que ni els diputats de
Cs ni els del PP es poden
considerar víctimes directes o indirectes del delicte
de sedició, que és un delicte complex i compost de
molts fets. Els vots particulars recorden que el ple
del 6 i 7 de setembre del

2017 ja va ser anul·lat pel
Tribunal Constitucional i
la sentència del Suprem
en cap moment al·lega que
es van vulnerar els drets
d’aquests diputats. Tampoc els considera víctimes
del delicte per haver patit
“violència ambiental, insults, fustigació generalitzada, intimidació o amenaces” contra membres
dels dos partits o contra
els cossos de seguretat de
l’Estat, com al·legava l’exdelegat del govern espanyol Enric Millo.
A més, en el cas de Vox,
que va ser acusació popular en el procediment judicial al Tribunal Suprem,
els magistrats recorden
que la figura de l’acusació
popular en la jurisdicció
contenciosa administrativa no existeix, excepte en
casos puntuals i taxats.
Per tant, consideren que
no pot al·legar aquest argument.
El Tribunal Suprem va
canviar el seu criteri inicial i va decidir revisar els
indults coincidint amb els
canvis en la seva composició i que la jutgessa progressista Ángeles Huet fos
substituïda per la conservadora Inés Huerta.
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El Congrés aprova el
fre a la llum i blinda
l’empleada de la llar
a Aprovat el decret que abaratirà el rebut entre el 15% i el
20% un any a El PP s’absté a El conveni 189 de l’OIT, vigent
David Portabella
MADRID

“Llars i empreses començaran a notar l’estalvi en la
factura elèctrica immediatament. També en aquesta crisi, protegir la ciutadania i el teixit productiu és
la nostra màxima prioritat”, celebrava el president
Pedro Sánchez en conèixer l’aprovació al Congrés
del decret que fixa un sostre al preu del gas –48,8
euros per MWh de mitjana
durant un any– amb aval
de la UE per abaratir el rebut entre un 15% i un 20%.
Curiosament, el PP del lí-

.
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der sense escó, Alberto
Núñez Feijóo, i Vox es van
abstenir, en contrast amb
el sí del govern i l’independentisme (197 sís per 143
abstencions i 2 vots en
contra) que auxilia les butxaques que van des de Girona fins a Fisterra. Més
unànime (341 sís i cap no i
una abstenció) va ser la
convalidació del conveni
189 de l’OIT que amplia
drets de les empleades de
la llar com ara la prestació
per desocupació i el dret a
vacances, i que era celebrat amb estrèpit a la porta del Congrés per elles
amb la vicepresidenta Yo-

landa Díaz. “Ni tus chicas
ni tus chachas!”, cridaven
les rescabalades, que, com
assenyalava Mireia Vehí
(CUP), “en la majoria són
dones i migrants”.
La sincronia de rebre
l’autorització de Brusselles la nit abans va fer que la
joia del govern fos total, en
poder aprovar el decret de
l’excepció ibèrica i que el
sostre al gas s’apliqui al
mercat majorista del 14 de
juny i que la rebaixa del
preu es noti ja el 15 per a 10
milions de clients de tarifa
regulada. Per als contractes fixos, l’abaratiment arribarà quan es renovin. ■

Díaz celebrant amb empleades de la llar davant del Congrés el seu conveni de drets ■ ZIPI / EFE

Escrivá frena Podem en el límit màxim a cotitzacions

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’enrenou nascut amb l’error
del PSOE votant sense voler
l’esmena de Podem per treure el límit màxim a les cotitzacions vivia ahir un gir de guió
en què Podem va salvar la llei
de plans de pensions abolint
la seva esmena a canvi d’una
promesa –treure el sostre actual de 4.139 euros i que els
cotitzadors més alts aportin
més a les pensions– que el
ministre José Luis Escrivá
(Seguretat Social) frena.

Amb el vot a favor de PSOE,
Podem, Cs, PNB i PDeCAT i el
no de PP, Vox, ERC, Junts i la
CUP (164), la llei era salvada
al Congrés per l’abstenció de
Bildu.
Pablo Echenique (Podem)
sosté que té la paraula que la
reforma es farà i que per això
Podem s’empassa l’esmena
pròpia en favor d’un bé futur,
però Escrivá parla de debat
pendent a la coalició sobre la
recomanació 5 del Pacte de

Toledo per “adequar els rendiments efectius” i amb “proporcionalitat amb la pensió
rebuda”. Ras i curt i amb l’argot a la mà: destopar les cotitzacions màximes –com vol
Podem– elevaria els ingressos del sistema de seguretat
social (qui més cotitzi aportarà encara més), i destopar la
pensió màxima (2.800 euros)
beneficiaria qui més té en detriment de la solidaritat intergeneracional i de rendes. ■

