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Mas i Junqueras culpen Madrid
de les estretors socials a Catalunya
Es queixen del model de finançament en l’últim ple abans del 24-M
ROGER MATEOS
BARCELONA

VIC

El servei d’aigua a la
capital d’Osona és
gestionat per Aigües
Vic des del 1949

La gestió dels serveis:
municipalitzar l’aigua
NÚRIA ORRIOLS

La CUP és la tercera força a l’Ajuntament de Vic, amb
dos regidors, per davant de partits com el PSC i ERC.
En aquestes eleccions es presenta en coalició amb
Procés Constituent, amb qui conforma Capgirem Vic.
Una de les propostes estrella de la candidatura d’esquerres és la remunicipalització dels serveis bàsics,
entre els quals l’aigua. Capgirem ha realitzat diverses accions reivindicant el control de la gestió
d’aquest servei a mans públiques, ja que per a ells representaria recuperar-ne la sobirania, també en l’àmbit municipal. Com en altres ajuntaments, a Vic la gestió de l’aigua està en mans d’una empresa privada per
una concessió atorgada a l’època franquista per un
total de 99 anys. Els de Capgirem creuen que aquesta adjudicació no és legítima i s’ha d’acabar.

L’OPINIÓ DELS EXPERTS

Lluís Inglada
DIRECTOR DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT INSTITUT CERDÀ

No és un debat ideològic o apriorístic, sinó que ha de
ser una discussió de rigor on prevalgui l’eficiència i
l’interès general. L’aigua és un bé públic, escàs i de
primera necessitat i, per tant, d’una manera o altra
ha d’estar sota control públic. Ara bé, la gestió pot ser
pública o privada. La clau és el model concessional,
que ha de ser transparent i establert des de l‘acció democràtica. Cal tenir en compte que la municipalització no garanteix que sigui més barat. I si hi ha una concessió, la tarifa no només ha de reflectir criteris de
benefici sinó també d’equitat, de disponibilitat d’ús
i d’accés universal. Això ho fixa el regulador. I es pot
trencar una llança a favor del sector privat: té més capacitat d’innovació i transformació tecnològica.

Una de les batalles argumentals de
la campanya de les eleccions municipals del 24 de maig girarà al voltant de qui ha sigut el principal responsable de les retallades pressupostàries en l’últim lustre. Ahir Artur Mas i Oriol Junqueras van
aprofitar la sessió de control de l’últim ple abans que arrenqui la campanya per assenyalar directament
l’Estat, a qui responsabilitzen de
l’asfíxia financera de les comunitats
autònomes. Anaven carregats d’una
munició inesperada: l’informe del
BBVA fet públic aquesta setmana,
que situa Catalunya a la cua en despesa per habitant en sanitat i educació
i que trinxa l’actual sistema de finançament autonòmic, que ha fet que el
2014 hagin disminuït les transferències netes de l’Estat a les comunitats
tot i haver-se produït una recuperació dels ingressos públics.
Junqueras va fer-se ressò del document i va titllar de “paradoxal”
que Catalunya sigui de les que destina menys recursos per càpita a sanitat i educació malgrat pagar “més
impostos que ningú”. El president
d’ERC va anticipar-se a qualsevol
retret pel suport del seu partit als
pressupostos de la Generalitat i va
subratllar que els comptes d’enguany “destinen el percentatge més
alt de la història” en l’àmbit social,
“més del 70% de la despesa” total.
“Hi ha un problema gravíssim de finançament, que deriva de l’incompliment sistemàtic, per part dels governs espanyols de tota mena i color, dels pactes fiscals”, va denunciar. Aquesta és una raó més, va dir,
per considerar el 27-S com unes
“eleccions per la independència”.
A diferència de l’anterior sessió
de control, de la setmana passada,
en què Mas i Junqueras van pole-

Artur Mas i Oriol Junqueras van coincidir ahir al Parlament a
carregar contra el sistema de finançament vigent. CÈLIA ATSET

mitzar pel model sanitari, aquest
cop van carregar les tintes en la mateixa direcció. Mas va enganxar-se
immediatament a les reflexions de
Junqueras per l’informe del BBVA
en què s’apunta que les retallades a
Espanya “s’han fet principalment a
càrrec de les comunitats autònomes
i de les corporacions locals”. “Ho
diu una gent que em sembla que no
tenen la seu a Catalunya ni són catalanistes”, va posar en relleu.
Iceta alerta del deute del Govern

Fent-se seu l’informe bancari, Mas
va admetre que el pressupost per a
sanitat, ensenyament i serveis socials “s’ha hagut de tocar de manera
molt severa”, però va atribuir-ne tota la responsabilitat a l’Estat. Quan
el primer secretari del PSC va queixar-se de “l’enorme deute” acumu-

El fiscal demana embargar ara 15 seus de CDC
R.M.

Santiago Vilanova
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El cas Palau de la Música va irrompre de nou ahir, a les portes de la
campanya de les eleccions municipals, amb la decisió de la Fiscalia de
demanar que s’elevi a 6,6 milions
d’euros la fiança imposada a Convergència i que se li embarguin els
15 locals que el partit ha ofert al jutge com a aval per la seva responsabilitat civil en l’afer. Inicialment, el
jutge va imposar a CDC una fiança
de 3,2 milions, pel presumpte cobrament de comissions il·legals de
la constructora Ferrovial a través
del Palau de la Música, i el partit va
fer-hi front aportant com a aval la

És necessari retornar a mans públiques la gestió dels
serveis bàsics com l’aigua o l’electricitat. I més tenint
en compte que la majoria de concessions actuals es
van fer a dit i sense transparència, fruit de la connivència entre polítics i empresaris. En el cas de Vic,
en què la concessió es va fer en època franquista, és
evident. La infraestructura del servei de l’aigua ha
de ser de titularitat pública, mentre que la gestió pot
estar en mans d’una cooperativa o empresa privada.
Ara bé, hi ha un requisit imprescindible: les empreses que optin a la concessió han de complir uns estàndards de transparència i bones pràctiques. Això
es pot aconseguir si els ajuntament aproven i fan
complir un codi ètic de conducta.

lat per la Generalitat amb els ajuntaments, Mas va al·legar que això seria “fàcil de resoldre” si Catalunya
recaptés els seus propis impostos.
Va reconèixer que el Govern depèn
de les transferències de l’Estat, que
ara arriben “amb comptagotes”.
Per la seva banda, l’ecosocialista
Joan Herrera li va retreure que hagi arribat a condicionar la convocatòria del 27-S al suport d’ERC a les
seves polítiques i a unes aliances
municipals en clau sobiranista,
mentre que Quim Arrufat, de la
CUP, va recriminar a Mas que, en
lloc de convocar les plebiscitàries
pel març per no donar cap marge de
maniobra a l’Estat, les deixés per al
setembre. Mas va insistir a assenyalar que el 24-M està en joc que hi hagi més o menys ajuntaments alineats amb el procés català.e

CDC s’ha venut la seva seu del
carrer Còrsega de Barcelona. ACN

seva seu central, al carrer Còrsega
de Barcelona, ara venuda a un grup
inversor de Hong Kong. En substitució d’aquest aval, CDC va oferir al
jutge 15 locals repartits per tot Catalunya valorats en 3,6 milions. En
cas que el jutge accepti elevar la fiança a 6,6 milions, aquestes 15 seus
no serien suficients com a aval.
A CDC no veuen cap motiu per
elevar la fiança a 6,6 milions. Fonts
del partit acusaven el fiscal de “buscar un titular” amb l’hipotètic embargament de les seus del partit. La
petició del fiscal, esgrimeixen a
Convergència, es basa en un escrit
d’acusació de fa dos anys que “ja no
val”. En el seu moment, el jutge no
va arribar a decretar l’embargament
de la seu de Còrsega.e

