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CATALUNYA

El Govern culpa Madrid de la seva falta
de liquiditat per pagar a les entitats socials
 Mas-Colell afirma que la Generalitat pateix una «crisi de tresoreria» però l’oposició desconfia i es queixa
EFE

BARCELONA | EFE/P.ESPARCH/DdG

El Govern va culpar ahir l'executiu de Mariano Rajoy de la situació de falta de liquiditat econòmica de la Generalitat, que li ha
impedit pagar a les entitats socials
del Tercer Sector. L'oposició va
considerar insuﬁcients les explicacions. Els consellers d'Economia
i de Benestar i Família, Andreu
Mas-Colell i Josep Lluís Cleries,
respectivament, van comparèixer
a la Diputació Permanent del Parlament per donar explicacions sobre els diners que al juliol no es van
transferir a entitats socials concertades que presten serveis d'atenció a les persones. Segons MasColell, la Generalitat pateix «una
crisi de tresoreria» que comporta
problemes de falta de liquiditat, i
després de demanar disculpes a les
entitats socials, va assenyalar que
la situació es complica per «la falta de mecanismes que permetin
proveir de recursos a la Generalitat amb la tranquil·litat suﬁcient».
Va afegir que «Catalunya paga
molts impostos a l'Estat Espanyol,
i si Espanya té raons per reclamar
la col·laboració d'Europa, Catalunya té moltes més per demanar-la
de l'Estat».
Després de reiterar que l'únic
«banc» al qual pot recórrer ara
mateix la Generalitat és l'Estat, va
urgir el Govern espanyol a crear
formalment els fons de liquiditat
per a Comunitats, ja que si no, va
dir, no hi ha garanties d'evitar que
els problemes de la Generalitat «es
repeteixin cada mes».
El conseller Cleries va puntualitzar que no hi ha «un impagament» de diners al Tercer Sector
sinó «un ajornament», i va precisar que es deuen 70 milions d'euros a les entitats socials concertades amb el seu departament. A
més, tan ell com Mas-Colell no van

LES DECLARACIONS

Mifas de Girona intenta
obtenir un crèdit per fer
front als deutes que tenen
pendents en no cobrar

ANDREU MAS-COLELL
CONSELLER D’ECONOMIA I CONEIXEMENT

No puc donar cap
calendari, no ho puc
garantir perquè depèn que el
banc (l’Estat) funcioni
adequadament»

«

precisar quantitats concretes respecte als diners que deuen a entitats concertades amb els departaments de Salut i Ensenyament.
Per la seva banda, la sanitat
concertada va xifrar en 345 milions
el que el Govern li deu en concepte
dels serveis que ha prestat el juliol,
mentre que l'educació concertada
estima que els impagats de juliol
ronden els 10 milions. Ho van expressar fonts de les patronals del
sector, i aquestes dades se sumen
als 70 milions que el Govern ha reconegut que deu a les entitats socials. El sector sanitari també va
alertar que la Generalitat encara no
havia pagat el 25% de les factures
que van vèncer en el mes d'abril.
Segons les patronals de l'educació
concertada, el Govern català no els
ha pagat els mesos des del maig,
per la qual cosa en total, el deute
de la Generalitat amb el sector rondaria els 30 milions, estimen les esmentades fonts. La sanitat concertada catalana gestiona el 80% de
la xarxa hospitalària i el 20% dels
ambulatoris i, pel que fa al sector
educatiu, té unes 20.000 aules.
Les alternatives
L’entitat sense ànim de lucre Mifas,
que representa a les persones amb
discapacitat física de les comarques gironines, es troba en un
procés de negociació «per aconseguir un crèdit». Així ho va explicar ahir el president del grup, Pere
Tubert, que va assenyalar que el
crèdit bancari «ha de servir per fer
front als deutes que tenim pendents», després de no rebre la
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CONSELLER DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA

Cleries i Mas-Colell, en la seva compareixença al Parlament ahir.

La Generalitat no deixa
impagats sinó que ha fet
un ajornament. L’asfíxia
econòmica del Govern deriva en
l’asfíxia social»

LA QUEIXA

DIPUTADA PSC A LA DIPUTACIÓ PERMANENT

«

EVA GRANADOS

López Tena: «Per què
no han deixat de pagar
les subvencions a
“La Vanguardia”?»
 El diputat de SI, Alfons López
Tena, va retreure ahir al Govern les
subvencions al diari La Vanguardia –en any i mig ha obtingut 8 milions d'euros en aquest concepte–
davant els impagaments dels concerts a les entitats socials. «Per
què no han deixat de pagar les subvencions a La Vanguardia?», va preguntar el diputat independentista

als consellers Andreu Mas-Colell i
Josep Lluís Cleries. Tal i com recollia
e-Notícies, el diputat independentista va manifestar que aquestes
subvencions «surten de la butxaca
dels ciutadans». «Per què no han
deixat de pagar altres coses? Per
exemple, aquesta plètora d'assessors que vostès van començar dient
que reduirien i actualment és més
alta que la que tenia el Govern anterior, per què no han convençut als
seus assessors que esperessin un
mes a cobrar?». El diputat de Solidaritat Catalana va concloure dient:
«Nosaltres els tornem a dir: no paguin més a Espanya! Deixin de plo-

subvenció mensual d’aquest juliol
per part de la Generalitat.
Tubert va destacar que «hem
rebut una certificació del deute»
del Govern català, fet que ha permès tirar endavant «una negociació amb el banc per obtenir
un crèdit», amb l’objectiu principal de poder pagar als treballadors les nòmines pendents, que

són les que corresponen al passat mes de juliol. El president de
Mifas va afirmar que «la intenció
és abonar els salaris de juliol a
mitjans de la setmana vinent».
Pere Tubert va recordar ahir que
l’impagament mensual de la Generalitat ha provocat «molts problemes i situacions d’angoixa» a
les entitats socials.

Un jove intenta matar per
gelosia un home en cadira
de rodes a Barcelona

Detingudes 15 persones
pertanyents a una xarxa de
contrabandistes de tabac

 L’agressor va provocar

SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA | EP/DdG

quatre ferides d’arma blanca
al coll abans que tres
testimonis el retinguessin
BARCELONA | EUROPA PRESS/DdG

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir al districte de Nou Barris de Barcelona un jove de 24
anys que presumptament va intentar matar per gelosia a un home
en cadira de rodes tallant-li el coll.
Els fets van ocórrer el 26 de juliol i segons va informar la policia
catalana, tres testimonis dels fets,
van aconseguir retenir l'agressor

després que causés la víctima quatre ferides d'arma blanca al coll.
L'agressió es va produir per motius sentimentals relacionats amb
la parella del detingut, que durant
l'agressió li va deixar anar a la víctima que ella l'estimava a ell.
La intervenció dels testimonis va
impedir que l'agressió tingués pitjors conseqüències, i després van
avisar la policia perquè detingués
aquest jove, veí de Fogars de la Selva.
Després de passar a disposició
judicial, el detingut va quedar en
llibertat amb càrrecs com a presumpte autor d'una temptativa
d'homicidi dolós.

El Jutjat de Santiago de Compostel·la es va traslladar a Andorra per jutjar les 15 persones en el
marc de l'operació contra el contraban de tabac denominada 'Operació Alga', actuació que es va saldar amb la imputació a tots ells de
delictes de contraban, pertinença
a organització criminal i blanqueig
de capitals.
Aquestes actuacions es van saldar amb 35 detencions en diferents
localitats de Galícia -on se’n van fer
23-, Catalunya, Andalusia, Astúries
i Castella-la Manxa i amb 20 entrades i registres en domicilis i
comerços durant els últims dies del

mes de juliol. Així es dóna per ﬁnalitzada l’operació 'Alga' en què
es van aprehendre 237.500 paquets de tabac en una desena
d'enviaments, que es va portar a
terme entre els mesos d'abril i juliol per funcionaris de Vigilància
Duanera de l'Agència Tributària
amb el suport de la OLAF.
Les organitzacions ara desactivades aconseguien circular el tabac des d'Andorra a diversos punts
de venda distribuïts per tot l'Estat
espanyol, amb una especial incidència a la comunitat autònoma
de Galícia. El frau que podria haver comès s'estima en 10 milions
d'euros a l'any.

Les entitats socials estan
al límit i corren el risc
d'entrar en col·lapse. Demanem
al Govern que lideri un gabinet
de crisi i reuneixi partits»

«

PERE CALBÓ
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Si la Generalitat de veritat
vol millorar la situació de
tresoreria, que s’aculli sense
reticència al Fons de Liquiditat
Autonòmica»
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JOAN HERRERA
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Pregunto al Govern per
quin motiu no se salva les
entitats del Tercer Sector i sí la
banca»
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PERE BOSCH
DIPUTAT ERC

Cleries ha estat amagat
aquests últims dies en lloc
de liderar la situació. Demanem
al Govern mesures de força
contra l’Estat»

«

S'enfonsa el sostre
d'una casa a Olesa
sense causar
víctimes
OLESA DE MONTSERRAT | ACN/DdG

El sostre d'un habitatge de dues
plantes al nucli antic d'Olesa de
Montserrat es va enfonsar ahir
sense causar víctimes. L'única persona que vivia a l'immoble, d'edat
avançada, no va resultar ferida.
Com que no té família ni recursos,
els serveis socials de l'Ajuntament
el van reallotjar en un altre habitatge. Segons els bombers no hi ha
perill que s'enfonsi també la façana, però el trànsit es va mantenir
tallat al carrer, estret, on és la casa.
En el sinistre van treballar dues dotacions de bombers (una escala i
una autobomba), i una de la policia local olesana.

