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La Junta de Seguretat començarà el 5 de març a desenvolupar Facord sobre els Mossos 

L'Estat accepta no tutelar el destí final dels 
milions destinats al serrell del català 

Era un dels punts de discrepància pendents amb la Generalitat 
Lluís Bou/Toni Soler 

BARCELONA — El govern central 
ha acceptat no controlar el destí final 
de les partides econòmiques que l'Es-
tat destinarà al serrell del català a can-
vi que la Generalitat l'informi sobre 
l'aplicació d'aquests diners, segons ha 
dit a l'AVUI el president de la part ca-
talana de la Comissió de Cooperació 
Estat-Generalitat, Miquel Roca. La 
tutela de l'Administració central sobre 
les partides econòmiques del serrell del 
català era un dels principals punts de 
discrepància que estaven pendents de 
solució entre les dues parts, donat que 
la Generalitat reclamava plenes garan-
ties que l'aportació de diners estatals 
es realitzi respectant les competències 
autonòmiques. 

L'acord de no tutela de l'Estat sobre 
aquests diners, que la Generalitat ha 
quantificat fins ara en-uns 6.000 mi-
lions de pessetes, representa un pas 
important de cara a una pròxima solu-
ció del contenciós, que totes dues 
parts consideren imminent, sobretot 
després del pacte sobre el model poli-
cial ratificat la setmana passada. De 
totes maneres. Roca va remarcar ahir 
que "encara no hi ha acord" global, 
tot i que espera que es produeixi en un 
termini d'entre una setmana i 15 dies. 
El delegat del govern central, Fran-
cesc Martí i Jusmet, també insinuava 
recentment que l'acord es podria pro-
duir en aquest període. 

Segons el dirigent de CiU, que fa 
dues setmanes es va reunir amb el mi-
nistre d'Administracions Públiques, 
Joaquín Almúnia, i hi està en contacte 
telefònic, actualment es desconeix el 
volum total de milions que l'Estat 
aportarà a la Generalitat en concepte 
del serrell, a més d'altres punts indirec-
tes de l'acord que també s'han de re-
soldre. "És un problema de decisió po-
lítica d'uns i altres", ha dit. En els úl-
tims mesos, un dels punts que han di-
ficultat l'acord sobre aquest serrell ha 
estat la forma d'interpretar-lo, ja que. 

El ministre 
d'Administracions 
Públiques, 
Joaquín Almúnia, i 
el president de 
la part catalana de 
la Comissió de 
Cooperació Estat-
Generalitat, 
Miquel Roca, 
estan ultimant 
l'acord sobre el 
serrell del 
finançament del 
català, que es 
podria fer públic 
en les pròximes 
dues setmanes. 
L'Estat ha 
acceptat no tutelar 
el destí final 
dels diners que 
aporti a la 
Generalitat en 
aquest 
concepte, que està 
pendent des 
dels últims pactes 
de finançament 
MIQUEL ANGLARILL 

mentre la Generalitat el considerava 
un deute pendent, l'Estat el qualifica-
va d'aportació a la cultura catalana. 

D'altra banda, la Junta de Segure-
tat, organisme de coordinació dels cos-
sos policials de Catalunya, es reunirà 
el pròxim dia 5 per iniciar el despléga-
ment de l'acord genèric firmat recent-
ment sobre les funcions i el finança-
ment dels Mossos d'Esquadra. Fonts 
del departament de Governació han 
indicat a l'AVUI que en aquesta re-
unió els representants de la Generali-
tat informaran sobre les bases del con-
curs de la nova promoció de 300 mos-
sos d'esquadra, ja acordada. A més, la 
Junta designarà els representants de 
totes dues Administracions a la comis-
sió tècnica de nova creació. 

Roca proposa negociar un pacte fiscal 
• El secretari general de CDC, Mi-
quel Roca, va proposar ahir al go-
vern central i als partits polítics, la 
negociació d'un pacte fiscal, "ja que, 
si no s'afronta molt aviat una refor-
ma fiscal en profunditat, l'economia 
espanyola patirà estrangulaments 
molt forts", segons va dir. 

Roca va assenyalar en declara-
cions a Europa Press, que la reforma 
fiscal hauria de fer aflorar les bosses 
de diner negre i va indicar que s'hau-
ria de fomentar l'estaM, incrementar 
la inversió, establir un nou equilibri 

entre impostos directes i indirectes, 
un tractament fiscal diferent de la fâ  
mília i una nova consideració dels 
impostos que poden estimular l'ex-
portació, la investigació i el mecenat-
ge-

El dirigent de CiU també va pro-
posar que un dels grans impostos 
(IRPF 0 IVA) "passi totalment o 
parcialment a les comunitats autòno-
mes. Estic segur que en el debat amb 
el senyor Borrell [secretari d'Estat 
d'Hisenda] s'imposarà el sentit 
comú". 

Resposta a Ferrer (CiU) 

Barrionuevo 
insinua que no hi 
haurà solució a 
raferdeTV3i 
TWfinsa l92 

L.B. 
BARCELONA — El ministre de Co-
municacions, José Barrionuevo, consi-
dera "molt complex" tècnicament do-
nar sortida a les reivindicacions a fa-
vor de la recepció de TV3 al País Va-
lèncià i de la TVV a Catalunya, i ha 
insinuat un ajornament de tota solu-
ció fins al 92, quan estiguin disponi-
bles nous canals "amb la posada en 
funcionament del sistema de coniuni-
cacions espacials Hispasar". 

Responent a una pregunta formula-
da pel senador de CiU Joaquim Fer-
rer, Barrionuevo ha negat que l'oposi-
ció a la presència de TV3 al País Va-
lencià obeeixi a criteris polítics. "La si-
tuació és molt complexa des del punt 
de vista tècnic. Això no significa que 
es tracti d'impedir la lliure circulació 
de la informació, ni de posar obstacles 
administratius a l'intercanvi d'emis-
sions de televisió entre les regions, paï-
sos 0 Estats, sinó que aquest dret s'ha 
de conjugar necessàriament amb les 
possibilitats tècniques del mitjà de 
transmissió." Segons el ministre, la re-
ciprocitat TV3—TVV "ha de partir 
de la igualtat de tracte a totes les co-
munitats autònomes, cosa que en el 
cas que ens ocupa significa el següent: 
a l'Administració de l'Estat li corres-
pon assignar les freqüències disponi-
bles a les entitats que jurídicament es-
tan legitimades per a elles, i són aques-
tes entitats (ens autonòmics de televi-
sió) les que han de decidir quina pro-
gramació s'ha d'emetre en cadascuna 
de les freqüències disponibles". 

El senador Ferrer va lamentar ahir 
a Europa Press que el ministre "s'a-
contenta a respondre'm amb raons 
aparentment tècniques, sense valorar 
la importància cultural de la relació" 
catalano-valenci^na. "Traslladar l'as-
sumpte al 1992 és una manera de dei-
xar passar el temps. A més, el ministe-
ri no es pot excusar passant la qüestió 
a les autonomies, ja que és ell qui té 
responsabilitat sobre les freqüències." 

Iniciativa prepara una 
campanya amb el cas 
Guerra com a referent 

BADALONA — El president de la fe-
deració Iniciativa per Catalunya, Ra-
fael Ribó, va anunciar ahir a Badalo-
na que aquesta força política està ulti-
mant una campanya amb el lema de 
Mans netes, que tindrà com a referent 
la polèmica sobre el presumpte tràfic 
d'influències registrat en el cas Guer-
ra. Ribó va indicar que l'objectiu de la 
campanya serà "sortir al pas d'una 
idea popular, molt estesa, però molt 
poc culta, que diu que els polítics o bé 
s'enriqueixen o bé són uns ingenus". 
El dirigent d'Iniciativa no va criticar 
el contingut del Programa 2.000 del 
PSOE, peró va dir que aquesta deno-
minació implica "una mena de messia-
nisme" perquè al seu entendre sembla 
que vulguin instal.lar-se al poder fins 
aquell any. (Redacció) 

La Generalitat 
demanarà explicacions 
a l'Armada 

PALAMÓS — El director general de 
Pesca de la Generalitat, Edelmir Salic-
hs,demanarà explicacions a l'Armada 
espanyola sobre la causa que va induir 
un patruller Deva a fer arriar la ban-
dera catalana a un vaixell de pesca de 
Palamós la setmana passada, tot i que 
també duia l'espanyola. (Efe) 

El govern català congelarà l'aplicació de la proposta fins que finalitzi el tràmit de la nova llei a la Cambra legislativa 

Molins sotmetrà el pla de residus al Parlament 
La Generalitat intentarà un consens sobre el polèmic projecte 

T.S. 
BARCELONA — El conseHer de Políti-
ca Territorial i Obres Públiques de la Ge-
neralitat, Joaquim Molins, va anunciar 
ahir que el consell executiu sotmetrà el 
pla de residus al Parlament, en forma de 
projecte de llei. Molins va especificar que 
això no significa que el projecte sigui reti-
rat, però va indicar que el govern català 
congelarà la seva aplicació mentre estigui 
en tràmit parlamentari. El conseller va re-
marcar que el govern català vol "que el 
pla sigui aprovat per la més àmplia majo-
ria possible", i va anunciar que "busca-
rem el consens, però amb una limitació: 
el projecte s'ha d'aprovar per donar solu-
ció al problema dels residus". 

El consell executiu no està obligat 
per la legislació a sotmetre el pla de re-
sidus a la consideració del legislatiu. 
La llei de residus de 1983 conté un re-
glament, aprovat per unanimitat, se-
gons el qual "el pla director de residus 
industrials haurà de ser aprovat per la 
Junta de Residus", organisme que 
compta amb representants del govern 
català i dels municipis. 

Molins va fer aquestes declaracions 
en la seva compareixença davant de la 
comissió de política territorial del Par-
lament, després d'una llarga interven-
ció en què va defensar els emplaça-

ments previstos per a les instal·lacions 
de tractament de residus. Els represen-
tants dels grups d'oposició van reac-
cionar amb esceptisme davant l'oferta 
del conseller, qui, tot i així, va decla-
rar que "el pla es pot veure modificat 
tant en el tràmit parlamentari com en 
el període d'exposició pública, en què 
els municipis disconformes poden pre-
sentar les seves al·legacions". Rafael 
Madueño (PSC) va insistir a demanar 
la retirada del pla argumentant que 
"presentar un projecte al Parlament 
amb els mateixos emplaçaments pre-
vistos suposa un parany". 

Molins va reconèixer "l'evidència 
del rebuig que el pla ha causat en 
un sector de la societat catalana" i 
la "incomoditat" de la posició de 
l'executiu català davant de l'abast 
de les protestes en algunes locali-
tats. Tot i això, va reiterar que "no 
se'ns han aportat raonaments tèc-
nics en contra dels emplaçaments 
previs tos" que, segons Molins, 
"han estat designats obeint, en pri-
mer terme, criteris de seguretat". 

Cap vot en contra 

El pla de residus va ser aprovat a la 
Junta sense cap vot en contra, i 

JOSEP LOSADA 

El conseller de Política Territorial, Joaquim Molins, ahir al Parlament 

amb l'única abstenció dels represen-
tants dels municipis governats per 
PSC i IC a la Federació de Munici-
pis de Catalunya, que prèviament 
hi van incorporar algunes modifica-
cions. Tot i això, la iniciativa de la 
General i ta t ha estat contes tada 

amb duresa als municipis afectats, i 
particularment a la Conca de Barbe-
rà. A més, ha hagut de fer front a l'o-
posició del conjunt de forces políti-
ques parlamentàries tret de CiU, que 
ahir van insistir a sol·licitar la retira-
da del projecte. 
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