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LUIS BENVENUTY
Badalona

Els tres grups de l’oposició deBa-
dalona negociaran enderrocar
l’alcalde Xavier García Albiol.
Tenen prou majoria per fer-ho.
L’assemblea local d’ICV va anun-
ciar ahir que és el moment de
tirar endavant unamoció de cen-
sura que posi fi al govern del
Partit Popular a Catalunya més
important, i va instar socialistes i
nacionalistes a posar fi a l’al-
caldia d’Albiol aquest mateix fe-
brer. El futur d’un dels polítics
més controvertits del país depèn
ara del fet que PSC, CiU i ICV
siguin capaços d’acordar una
autèntica alternativa de govern.
Aquest gir copernicà no és gens
senzill.
Les tres formacions coincidei-

xen que el més convenient per a
la tercera ciutat de Catalunya és
posar fi a l’etapa popular. El PP
governa Badalona en minoria,
unaminoria encaramés pronun-
ciada des que un trànsfuga del-
més les seves files. Els escàndols
i fiascos accentuen dia a dia la so-
litud política d’Albiol. Va gua-
nyar les eleccions amb unes ma-

neres tan discutibles que cri-
ticar-lo i insultar-lo surt de
franc, fins i tot quan es fa de ma-
nera injusta. Però va dissenyar la
seva llista pensant a guanyar les
eleccions. I la gestió del seu
equip està resultant decebedora.
A més, la seva imputació per

incitació a l’odi, la sospitosa
col·lecta de policies municipals
entre comerciants, la denúncia
per extorsió contra l’exregidor

de Serveis Socials i ara trànsfu-
ga i altres assumptes per re-
soldre qüestionen tota la seva tas-
ca. Amb tot, el crèdit de Garcia
Albiol, sobretot entre els descon-
tents i més castigats per les difi-
cultats econòmiques, és conside-
rable, molt més que als passadis-
sos de l’Ajuntament.
Si a començaments de mandat

els populars van tenir suports
conjunturals en els plens, ara

cap grup de l’oposició no vol que
el seu nom s’associï amb el de
Garcia Albiol.
Tot apunta que el PP no tindrà

els suports necessaris per apro-
var els pressupostos. La ingover-
nabilitat sotja l’urbs en uns mo-
ments crucials. Les arques tremo-
len, i la crisi és forta. Els grups de
l’oposició es debaten entre la
responsabilitat política i l’estra-
tègia electoral. Tots temen que

enderrocar Garcia Albiol, sense
un projecte de govern que empa-
titzi amb la ciutadania, derrotar-
lo als despatxos sense un nou go-
vern que entusiasmi, el conver-
teixi en un màrtir polític que el
mostri comuna víctima del siste-
ma i reforci la seva campanya
electoral d’aquí a dos anys.
L’acord a tres bandes contra

Albiol no està fet. El que es va co-
nèixer com el pacte dels perde-
dors ja va fracassar després de
les últimes eleccions. I aquelles
negociacions truncades no és
que deixessin precisament un ha-
lo d’entesa i cordialitat entre els
regidors d’aquests tres grups.
Ara Iniciativa està disposada

al que sigui amb la condició que
es posi fi a l’etapa d’Albiol, fins i
tot a no formar part del posterior
govern. Els socialistes creuen

que ja ha arribat el moment, que
la “marbellització” de Badalona
had’arribar a la fi, i que la respon-
sabilitat política envers la ciuta-
dania els obliga a plantejar un go-
vern alternatiu.
Els convergents són tan im-

prescindibles com cauts. Reite-
ren que el seu principal objectiu
és que el PP no torni a governar a
Badalona. Però també són els
que més desconfiança mostren
davant aquest procés negocia-
dor. Tot i així hi participaran.
Aquestes converses revelaran les
ambicions polítiques dels uns i
dels altres.
En tot cas, serà una qüestió en

clau local. Fins ara les respec-
tives direccions generals de les
tres formacions de l’oposició han
estat respectant les autonomies
locals. I en aquests moments les
derives de la política catalana no
sembla que hagin de frenar un
pacte anti-PP, al contrari.
De fet el nou quadre polític de

Badalona coincideix amb les con-
verses entre CiU, PSC i ERC per
fer saltar el PP del govern de la
Diputació de Barcelona.c

UN MANDAT COMPLICAT

Assumptes interns
de l’equip de govern
han erosionat
la imatge d’Albiol

MUNICIPAL

García Albiol, a la seva presa de possessió com a alcalde el dia 11 de juliol del 2011

Trias demanaprudència als independentistes

ROSER VILALLONGA

EFECTE CONTRARI?

L’oposició tem, amb
tot, que una censura
al PP li doni impuls
per al 2015

SANTIAGO TARÍN Barcelona

L’Agència Tributària ha denun-
ciat 23 empreses de Barcelona i
Girona per haver defraudat 64
milions d’euros al fisc, en la im-
portació a l’engròs de productes
d’origen xinès cap a Espanya.
L’afer ara l’està investigant la

Fiscalia de Delictes Econòmics
de Barcelona, que ha presentat
diverses querelles contra els em-

presaris. Segons sembla, les com-
panyies sota sospita només de-
claraven una part del que porta-
ven a Espanya des de la Xina,
mentre que la majoria del mate-
rial era comercialitzat en una
comptabilitat paral·lela que no
es declarava a Hisenda. Segons
els càlculs de l’Agència Tributà-
ria, entre el 2007 i el 2011 el frau
comès en l’impost de societats i
IVA superaria els 64 milions

d’euros. El pagament als proveï-
dors, per tant, també s’efectua-
ria majoritàriament en diner ne-
gre, i se sospita que els fons sorti-
en transportats en bitllets cap a
Àsia per correus i intermediaris.
El delegat especial de l’Agèn-

cia Tributària a Catalunya, Gon-
zalo García de Castro, ahir va fa-
cilitar detalls d’aquesta investiga-
ció, que a Espanya afecta 43 per-
sones,majoritàriament de nacio-
nalitat xinesa, tot i que també hi
ha un agent privat de duanes.
Cap no ha estat detingut. García
de Castro va assenyalar que es
tracta d’“una de les operacions
més rellevants dutes a terme a
Catalunya” contra el frau fiscal,
en què han participat un cente-
nar de funcionaris.
Les empreses a l’engròs de-

nunciades estan ubicades princi-
palment a Badalona i Sant Adrià
del Besòs. El frau començava
amb la importació dels produc-
tes d’origen xinès, quan els decla-
raven a la duana del Port de Bar-
celona amb factures falses, uns
volums i preus de la mercaderia
molt inferiors als reals. Així, els
empresaris defraudaven bona
part dels aranzels d’importació,
i d’altra banda podien vendre a

Espanya a l’engròs i en diner ne-
gre fins al 70% de la mercaderia
importada, sobretot productes
de regal, tèxtils i de la llar, dels
que es poden trobar a les boti-
gues minoristes que, també ma-
joritàriament, regenten ciuta-
dans xinesos.
Hisenda ha embargat preven-

tivament 84 immobles, entre pi-
sos i locals, i 240 comptes banca-
ris; i ha precintat quatre caixes
de seguretat en bancs que figura-
ven a nom dels administradors
de les empreses defraudadores.
Elmàxim responsable de l’Agèn-
cia Tributària a Catalunya ha re-
conegut que les empreses denun-
ciades continuen actives perquè
no és potestat d’aquest organis-
me tancar locals arran d’aquesta
mena d’operacions.c

L’oposició aBadalona
negociarà enderrocarAlbiol
CiU i PSC, encoratjats
per ICV, reprenen la
idea d’una coalició per
allunyar el PP del
govern de la tercera
ciutat de Catalunya

]El líder d’UxB a l’Ajunta-
ment de Barcelona, Jordi Por-
tabella, vol presentar al ple
d’aquest mes o al del febrer, a
tot estirar, una iniciativa per
promoure l’adhesió de la capi-
tal de Catalunya a l’Associació
de Municipis per la Indepen-
dència, a la qual ja s’han su-
mat 644 municipis catalans.
De moment, l’únic grup que

assegura el seu suport unàni-
me a la iniciativa és el del ma-
teix Portabella, que disposa
de dos regidors.
En teoria, el grup de CiU

també donaria suport a l’adhe-
sió, però caldria veure què
votarien els edils d’UDC. A
ICV tampoc no hi ha
unanimitat. Queda des-
comptat el PP i no se sap qui-

na seria la posició del PSC.
En aquest context, l’alcalde

de Barcelona, Xavier Trias, va
cridar ahir a la responsabili-
tat a UxB perquè, va assegu-
rar, Barcelona no es pot
permetre fer el “ridícul”.
Trias sempre ha afirmat que
aquesta proposició no s’hau-
ria de presentar al ple fins
que es tingués assegurat que

la votació no es perdrà, cosa
que en aquests moments no
es pot garantir.
Implícitament, el mateix

Portabella reconeix que és
així, i per aquesta raó vol
proposar que aquesta votació
sigui secreta, amb l’esperança
que alguns regidors hi votin a
favor sense necessitat d’en-
frontar-se als seus partits.

Hisendadenuncia
23empresesxinesesper
unfraude64milions

Les empreses només
declaraven una petita
part de mercaderies
i la majoria de vendes
es feien en negre
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