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EL PUNT AVUI
DIJOUS, 23 DE DESEMBRE DEL 2021

ERC i Junts pacten amb el
PSC la renovació de càrrecs

aEl director d’El Punt Avui, Xevi Xirgo, ha estat proposat com a president del CAC i la presidència de
la CCMA seria per a Rosa Romà aEsther Giménez-Salinas, a la Sindicatura de Greuges
Redacció
BARCELONA

Ajuntament de
Calella
EDICTE
L’Ajuntament de Calella, en sessió ordinària
del Ple de data 16 de desembre de 2021, va
aprovar provisionalment la modificació del tipus impositiu i l’adaptació de l’Ordenança
fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment dels terrenys de naturalesa urbana a la
recent jurisprudència del Tribunal Constitucional que estableix el Reial decret llei
26/2001 i el seu text refós.
Els expedients tramitats per a l’adopció dels
acords anteriors, així com les ordenances
fiscals que es modifiquen o s’aproven, s’exposaran al públic pel termini de trenta dies
hàbils comptats des del dia següent al de la
publicació del present anunci en el Butlletí
Oficial de la Província; així mateix, es publicarà l’anunci de l’exposició al públic en un
dels diaris dels de major difusió de la província.
Durant el període d’exposició pública de les
Ordenances, els interessats podran examinar l’expedient a la Intervenció General de
l’Ajuntament i presentar-hi les reclamacions
que estimin oportunes. En cas de no haverhi cap reclamació, l’acord provisional esde-

El tinent d’alcaldia d’Hisenda
Josep Gibert i Gurri

135083-1253229Q

vindrà definitiu.
Calella, 17 de desembre de 2021

La responsable de la CCMA, Núria Llorach, amb els directors de TVC, Vicent Sanchis, i Catalunya Ràdio, Saül Gordillo ■ ACN

tits han acordat que la durada dels mandats es reduirà a sis anys en tots
aquells òrgans on actualment els càrrecs en duren
nou.
Per a la CCMA s’ha proposat com a presidenta

825316-1253054Q

Finalment, ERC i Junts
van arribar ahir a un acord
amb el PSC per renovar els
càrrecs de tots aquells organismes que des de fa
anys tenen membres que
arrosseguen mandats caducats. És el cas de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals
(CCMA), el Consell de
l’Audiovisual de Catalunya (CAC), la Sindicatura
de Greuges i l’Autoritat
Catalana de Protecció de
Dades, els tres principals
ens que han provocat més
pressions entre els socis
del govern. Finalment la
proposta que ha desencallat l’acord haurà de ser
formalitzada en un ple del
Parlament a partir del
mes de gener; abans, però,
hauran de passar a la cambra catalana els mecanismes que han d’avaluar la
idoneïtat de les candidatures abans de fer efectiu el
nomenament. També s’ha
anunciat que els tres par-

Rosa Romà, tècnica en
màrqueting i pròxima a
ERC. Com a vicepresidenta, Àngels Ponsa, consellera de Cultura per Junts del
govern de Torra i exregidora de Sant Cugat. La
resta de membres que

configuren aquest ens són
Lluís Garriga, Gemma Ribas, Lluís Noguera, Carme
Figueras i Pep Riera.
Amb la proposta de
noms per als càrrecs, els
tres grups també han
acordat un document so-

bre els reptes dels mitjans
de comunicació públics de
la CCMA, que recull els
acords de treball que el
nou consell de govern dels
mitjans públics haurà de
portar a terme en el nou
mandat. Un cop els mem-

bres prenguin possessió
restarà l’elecció de les direccions dels mitjans públics de la CCMA: Televisió
de Catalunya i Catalunya
Ràdio.
Per a la presidència del
Consell Audiovisual de Catalunya s’ha proposat el director d’aquest diari, Xevi
Xirgo; Rosa Maria Molló,
Miquel Miralles, Laura Pinyol i Enric Casas formen
la resta de membres del
consell que s’aprovaran en
un ple al mes de gener.
Un altre càrrec que frenava el consens era la Sindicatura de Greuges, que
finalment ocuparà Esther
Giménez-Salinas
Colomer, professora de dret
penal i exvocal del Consell
General del Poder Judicial
(CGPJ).
Meritxell Borràs, exconsellera de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge del govern de Carles Puigdemont, ha estat proposada
també com a directora de
l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades.
Pel que fa a la resta de
càrrecs, els tres grups parlamentaris van donar a conèixer a través d’una nota
de premsa que la designació dels membres de la Comissió de Garantia del
Dret d’Accés a la Informació Pública, la Sindicatura
de Comptes i el Consell de
Garanties Estatutàries
s’acordarà ben aviat, en
les properes hores, s’assenyala en el document. ■
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Es posa en marxa el Consell
de la Catalunya Exterior

a El nou òrgan reuneix membres del govern, comunitats i entitats a fora per intensificar relacions i
ampliar serveis a Treballarà per potenciar el registre de catalans a l’exterior o renovar els casals
Òscar Palau
BARCELONA

Els més de 400.000 catalans que es calcula que viuen a l’estranger ja disposen d’un nou òrgan impulsat pel govern a fi d’intensificar-hi les relacions i atendre i seguir de més a prop
els seus interessos. Ahir es
va constituir formalment,
en un ple semitelemàtic al
Palau de la Generalitat, el
nou Consell de la Catalunya Exterior, un fòrum de
consulta i de participació
que reuneix en una mateixa taula les més altes autoritats de la Generalitat –el
va presidir el president,
Pere Aragonès, amb la consellera d’Acció Exterior i
impulsora de la iniciativa,
Victòria Alsina, com a vicepresidenta– i alguns perfils més tècnics amb representants tant dels casals
catalans a l’exterior com
de noves comunitats virtuals, a més d’altres entitats de la societat civil amb
presència a fora, com ara
l’ANC, Òmnium o la Plataforma per la Llengua. Dimarts, al Palau de Pedralbes, ja hi havia hagut una
primera sessió preparatòria de caràcter més informal en què van participar
tots els directors i secretaris generals del departament –entre ells, Laura
Costa, que ocupa la direcció general específica de la

La consellera Alsina, ahir amb alguns dels vocals del nou Consell de la Catalunya Exterior ■ DEPARTAMENT D’ACCIÓ EXTERIOR

Catalunya exterior, que
s’ha creat aquesta legislatura– a més de la consellera, a fi d’organitzar-se perquè l’òrgan sigui el màxim
d’útil i operatiu, i fer un primer repàs de les principals
necessitats pendents i els
projectes conjunts que es
poden emprendre per ferhi front.
En total, a més d’Aragonès i Alsina, el nou consell
el formen 21 vocals procedents de tots els àmbits
geogràfics, dels quals sis
han pogut ser-hi aquests
dies presencialment. Tots
ells ja s’han organitzat ara
en grups de treball per ob-

jectius, amb la funció última, segons assenyalava
ahir la consellera a la sortida, d’“assessorar, elaborar
informes i fomentar les relacions entre catalans a
l’exterior i amb les institucions”. “La xifra ha anat
creixent de manera bastant intensiva l’última dècada, i la Generalitat s’hi
vol apropar donant-los veu
i serveis”, resumia.
Les primeres prioritats
del nou òrgan se centraran
en tres grans línies de treball. D’un cantó, la voluntat d’ampliar el catàleg de
serveis que la Generalitat
ofereix a aquest col·lectiu,

El pressupost arriba al
ple amb la CUP més rebel
Redacció
BARCELONA

El Parlament acaba avui el
primer període de sessions amb un ple que tindrà dos focus mediàtics;
l’aprovació de la llei del
pressupost i el nou paper
de la CUP després que la
militància apostés en l’assemblea nacional de dis-

sabte passat per esmenar
la ponència base per endurir la posició dels anticapitalistes al Parlament arran de la falta de compliment de l’acord d’investidura entre ERC i la CUP.
La setmana passada la comissió d’Economia i Hisenda ja va aprovar el dictamen de la llei de pressupost amb els vots d’ERC i

Junts, l’abstenció d’En Comú Podem i els vots contraris del PSC-Units, Vox,
la CUP, Cs i el PP. Unes
majories que demà es
mantindran i que deixen
la formació dels anticapitalistes més allunyada que
mai del govern de coalició
d’ERC i Junts, als quals reclama un gir de 180 graus
cap a l’esquerra i que aban-

Les frases

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

“És una bona eina que
ens permetrà enfortir la
relació amb el mig milió
de catalans que viuen
a fora: els volem servir
i acompanyar”

“El consell és un espai
per donar veu efectiva i
serveis als catalans que
viuen a l’estranger, una
peça clau de l’acció
exterior”

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

CONSELLERA D’ACCIÓ EXTERIOR

Pere Aragonès

Victòria Alsina

han fet servir des de l’estiu
per vacunar-se a Catalunya. En aquest sentit, ja
s’està fent una anàlisi de
les eines que ofereix el registre i les que li poden faltar per ser més atractiu.
Un segon gran objectiu
és la reforma i modernització dels casals catalans,
una xarxa que avui ja n’engloba 144. “Hem de flexibilitzar els models amb què
els ajudem, i que siguin
més representatius de la
gent més jove i de la nova
comunitat que ha marxat
els últims anys”, constatava ahir Alsina. Per últim, es
vol identificar i connectar
el “talent català” que hi ha
al món, perquè com a mínim se’l pugui involucrar
per “fer junts” l’acció exterior del país. Aragonès, en
aquest sentit, descrivia els
catalans a fora com “el millor ambaixador que el país
pot tenir al món”, i assegurava que amb el consell es
reforçarà “l’intercanvi de
capacitats i de talent, de
coneixements i d’expertesa”, i permetrà “teixir encara més complicitats en
un món interconnectat”.
La consellera feia èmfasi també a la sortida en un
altre gran objectiu inherent a aquest rol, i pel qual
ja han destacat històricament les comunitats a l’exterior, que no és cap altre
que el de projecció del català. Destacava, així, que els
casals “tenen molt bones
pràctiques” vinculades a
l’ensenyament i a la protecció de la llengua, com
ara cursos, espais de joc
per a nens o clubs de lectura, i es vol vetllar també per
potenciar aquesta faceta,
arribant a donar-ne cobertura en països on ara no hi
ha casals, sigui des de comunitats veïnes o, si cal,
des del mateix departament. ■

una intenció que entronca,
segons indiquen des del departament, amb la idea
d’actualitzar i potenciar el
registre de catalans a l’exterior, un cens d’adscripció voluntària creat el
2014 que ja permet gaudir

d’avantatges com ara el
carnet jove i carnets de biblioteca, colònies d’estiu o
la targeta sanitària, el factor fins ara més valorat en
les enquestes que s’han fet,
i que per exemple molts catalans que viuen a fora ja

donin els projectes dels
Jocs Olímpics d’hivern o el
projecte Hard Rock.
La militància de la CUP
aposta fins i tot per “desestabilitzar” el govern, però
l’executiu de Pere Aragonès ha trobat amb els comuns un nou company de
legislatura, com a mínim
aquest primer any en què
la taula de diàleg amb el govern del PSOE i Podem encara es manté dempeus.
La CUP, de moment, avui
obre el ple amb una interpel·lació al conseller Argimón sobre l’atenció primària en plena sisena onada de la covid-19. ■

La diputada de la CUP Dolors Sabater, en el ple de la
setmana passada al Parlament ■ JOSEP LOSADA
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La JEC reclama
informació de
Juvillà a Borràs
a Respon al recurs de Cs i dona deu

dies a la presidenta perquè notifiqui
què ha fet la cambra amb el diputat

BARCELONA

La Junta Electoral Central
(JEC), contràriament al
que va fer amb el president
Quim Torra, ha decidit
aquest cop adreçar-se a la
presidenta del Parlament,
Laura Borràs, perquè en el
termini de deu dies li informi de les mesures que la
cambra catalana ha dut a
terme per complir la sentència del TSJC contra el
diputat i secretari tercer
de la mesa del Parlament,
Pau Juvillà. Ho vol saber
abans no sigui la JEC la
que prengui una decisió, ja
que en el mateix escrit
aquest òrgan s’erigeix
com a competent per retirar-li l’acta i acreditar el
nou substitut d’acord, interpreta, amb el que va establir la sentència del Suprem en el cas del president Quim Torra, quan va
ser destituït de manera
exprés per la JEC a petició
també de Cs.
Aquesta vegada, però,
el Parlament, que segons
la sentència del Suprem
també hi té competències,
ha actuat molt abans i ja
disposa d’un dictamen
aprovat per una àmplia
majoria de diputats, 116,
que va aprovar mantenirli l’acta de diputat perquè
la sentència no és ferma,
d’acord amb el que recull
el reglament de la cambra.
En aquests deu dies, el
Parlament haurà de notificar el seu dictamen a la
Junta Electoral i també
presentar al·legacions als
escrits de Ciutadans, Vox i
el PP, que són els que defensen que cal aplicar la
Loreg i inhabilitar el diputat de manera immediata.
D’aquesta manera s’enfrontaran les dues interpretacions i s’obrirà un
nou escenari respecte al
qual no hi ha jurisprudèn-

La xifra

—————————————————————————————————

10

dies dona la Junta Electoral a
la presidenta Borràs perquè li
informi de l’actuació de la
cambra en el cas de Juvillà.

cia i que haurà d’establir si
hi ha un organisme amb
més legitimitat que un altre per inhabilitar un diputat. En aquest cas, el xoc
de legitimats afecta el Parlament de Catalunya i la
Junta Electoral, dos organismes amb dues maneres
contradictòries d’interpretar la sentència del
TSJC contra un diputat.
Un tercer tribunal haurà
de dirimir quin organisme
preval, si el reglament del
Parlament, que és llei, o la
llei d’ordenació del règim
electoral, la Loreg.
Calendari festiu
En tractar-se de deu dies
hàbils, la decisió de la JEC
encara dona uns quants
dies de marge perquè Pau
Juvillà mantingui l’acta de
diputat. El termini acaba
després de les festes de
Nadal però caldrà veure
com afecta el calendari de
dies festius al termini de
deu dies que dona ara la
JEC, ja que fins al dia 15 de
gener no s’obre el nou període de sessions i qualsevol tràmit s’ha de gestionar des de la Diputació
Permanent.
En el cas del president
Quim Torra la situació va
ser completament diferent, ja que la Junta Electoral Central va enviar notificació directa a la cambra perquè se li retirés l’acta i s’iniciessin els tràmits
per acreditar el següent de
la llista electoral de
Junts. ■

187235-1252776Q

Emma Ansola

Els membres de la mesa del Parlament Pau Juvillà i Ferran Pedret ■ JOSEP LOSADA
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El Congrés dirà sí a l’esmena
del català als comptes el 28-D
aUn ple ‘ad hoc’ aprovarà l’esmena de Compromís votada pel PP al Senat a Allau de crítiques al

filibusterisme de Casado per combatre’l i votar amb independentistes donar 1,6 milions a promoció
David Portabella
MADRID

El filibusterisme del PP al
Senat votant a favor d’una
esmena de Compromís
que destina 1.6 milions a
la promoció de les llengües
cooficials va esguerrar
una fotografia triomfal a
Pedro Sánchez, però el
que canvia és la vida i el
Nadal dels funcionaris del
Congrés. Quan el govern
espanyol i els seus socis ja
havien donat per fet que
els pressupostos del 2022
serien aprovats definitivament dimarts perquè al
Senat no serien alterats
amb esmenes a traïció, el
PP, que manté oberta una
croada contra la immersió
amb falsedats sobre la realitat dels nens a l’escola, ha
obligat el Congrés a convocar un ple exprés i ad hoc
el proper dimarts 28 de desembre –dia dels sants innocents, amb les ironies
que això desperta entre el
personal de la cambra–
per debatre i votar durant
una hora la controvertida
esmena 3.702 firmada pel
senador Carles Mulet
(Compromís) i aprovar-la
perquè així s’aprovin i entrin en vigor l’1 de gener
els pressupostos estatals.
Si bé el PSOE al Senat no
va votar a favor de l’esmena del català avalada pel
PP i l’independentisme, al
Congrés sí que ho farà.

La ministra Montero (Hisenda) espera a dimarts perquè el Congrés ratifiqui l’aprovació del pressupost alterat al Senat ■ EFE

Les frases

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

“L’1 de gener hi haurà
comptes. Cal ratificar
l’esmena que el PP ha
votat amb absoluta
incoherència”

“No s’entén que el PP
digui que el castellà és
perseguit i vagi contra
el català, i que al Senat
faci el trol a favor”

“Un pensa si Feijóo
és qui ha trucat al PP
perquè hi voti a favor
per la immersió
lingüística a Galícia”

“Al PP les llengües
cooficials li importen
poc. És una espècie
d’innocentada que fa
perdre una setmana”

María Jesús Montero

Gabriel Rufián

Edmundo Bal

Íñigo Errejón

A tres dies de Cap d’Any
i en ple esclat de la sisena
onada de la covid –que està causant estralls a les files de tots els partits i disparant les sol·licituds de

vot telemàtic entre els 350
diputats, amb una quarta
part ja confinats–, el Congrés farà un ple d’una hora
de durada per aprovar una
sola esmena. Malgrat ne-

cessitar només una majoria simple ara, la previsió
és que, a diferència del resultat al Senat (va tenir
139 sís i 117 nos), rebrà
un suport gairebé unàni-

me al Congrés perquè al
vot del PP, ERC i Junts s’hi
sumaran els del PSOE, el
PDeCAT, la CUP, Unió del
Poble Navarrès, el BNG i
fins i tot Teruel Existe,

MINISTRA D’HISENDA

PORTAVEU D’ERC AL CONGRÉS

PORTAVEU DE CS AL CONGRÉS

PORTAVEU DE MÉS PAÍS AL CONGRÉS

perquè la iniciativa pretén protegir alhora llengües regionals o minoritàries a Galícia, Astúries, el
País Basc i Navarra, a més
de Catalunya. Com passa
amb tota esmena, el text
no pot afegir diners als
comptes sinó que obliga a
modificar el repartiment
de les xifres (quina es dona d’alta i quina de baixa
pel mateix import), i aquí
no hi ha excepció: els 1,6
milions per a promoció i
difusió de les llengües es
treuen del concepte “edificis administratius”.
“Trol”, “innocentada”...
La principal damnificada i
autora dels comptes, la
ministra d’Hisenda, María
Jesús Montero, treia ferro
a la demora forçada pel filibusterisme del PP perquè
“el fonamental és que l’1
de gener hi haurà un pressupost imprescindible per
canalitzar l’impuls dels
fons europeus”. “Queda la
ratificació de l’esmena que
el PP va votar amb una absoluta incoherència amb
el discurs que mantenia.
Però benvingut si ara vol
col·laborar en la protecció
de llengües cooficials”, va
ironitzar. Pel republicà
Gabriel Rufián, el PP de
Casado “fa el trol”. “Que el
PP i Vox facin política. No
s’entén que estiguin aquí
dient tot el dia que el castellà està perseguit i anant
en contra de les llengües
oficials i que després al Senat facin el trol a favor de
les llengües cooficials”, va
dir Rufián. Edmundo Bal
(Cs), en canvi, sospita que
“Feijóo és qui ha trucat al
PP perquè hi voti a favor
tenint en compte la seva
política d’immersió lingüística a Galícia”. Per Íñigo Errejón (Més País), la
“innocentada” del PP fa
perdre una setmana. ■

Lluís Puig intervé com a diputat
en una comissió del Parlament
Redacció
BARCELONA

L’exconseller de Cultura
Lluís Puig va poder efectuar ahir la seva primera
intervenció com a diputat
de JxCat al Parlament. Va
ser en una sessió ordinària
de la comissió de Cultura,
que se celebrava de manera telemàtica arran de

l’empitjorament de la situació sanitària, una circumstància excepcional i
sobrevinguda que justament va ser la que va possibilitar a Puig sortejar les
restriccions que té per exercir la seva condició d’electe pel seu exili a Bèlgica.
L’exconseller va prendre
la paraula durant el debat i
votació d’una proposta de

resolució sobre l’Agència
Catalana del Patrimoni
Cultural elevada pel PSC.
En la seva al·locució, Puig
es va felicitar de poder dur
a terme la seva tasca de diputat: “A diferència del
que va passar en l’anterior
legislatura, quan no se’m
va permetre delegar el vot,
existint les mateixes eines
que ara”, tot i que alhora es

va lamentar que això hagués de passar per les restriccions imposades per
una pandèmia.
La intervenció del diputat de JxCat va propiciar
que Anna Grau (Cs) abandonés la sessió virtual en
senyal de protesta, no sense abans equiparar el Parlament amb una “guarderia”. ■

L’exconseller de Cultura Lluís Puig, en una imatge d’arxiu,
va poder intervenir ahir de manera telemàtica ■ ACN
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Chacón renuncia al
lideratge del PDeCAT
per fer el nou partit
a La ja exsecretària general s’acomiada amb crítiques al
govern a L’11 de gener es presenta la seva nova formació

Mitjançant una piulada
que anava acompanyada
d’una carta adreçada a la
militància, Àngels Chacón
va anunciar ahir que deixa
la secretaria general del
PDeCAT. Aquest moviment és conseqüència directa de la seva voluntat,
ja explicada per aquest
diari, de crear un nou partit que intenti aglutinar
l’espai polític del centre. I,
sobre això, la seva renúncia va anar acompanyada
d’una notícia, com és que
aquesta formació serà presentada en societat en un

La frase

—————————————————————————————————

“Deixo la secretaria
general del PDeCAT
per poder impulsar un
nou projecte de centre
ampli i integrador”
Àngels Chacón

EXSECRETÀRIA GENERAL DEL PDECAT

acte el proper 11 de gener.
On es farà, el suport que té
el projecte més enllà de la
Lliga, Convergents i Lliures o quin nom o marca el
presidirà, són algunes de
les incògnites que encara
queden per dilucidar fins
aleshores.

En la seva missiva de
comiat d’ahir, Chacón va
explicar que “des de fa mesos que es treballa per
construir un nou espai de
centre ampli i integrador a
Catalunya que vagi més
enllà del nostre partit (el
PDeCAT) i ens permeti ser
més i ser més forts”, alhora que va recalcar que la
nova formació que liderarà no vol ser “una simple
suma de partits, i buscarà
superar personalismes i
sigles”. Dit això, i per començar a teixir argumentari política, va aprofitar
per criticar el govern pel
fet de ser “manifestament
incoherent, erràtic i sense

Àngels Chacón, durant una conferència que va pronunciar al TNC l’octubre passat ■ J. LOSADA

una clara estratègia de
país que està condicionant negativament el futur dels catalans i catalanes. Catalunya ha deixat
de ser un dels principals
referents, i s’està perdent
el respecte i el prestigi a les
nostres institucions”, va
exposar en la carta.
La renúncia de Chacón
deixa un buit en la secreta-

130093-1252815L

BARCELONA

858606-1252496Q

F.E.

ria general del PDeCAT
que ara caldrà veure com
s’emplena. El president de
la formació, David Bonvehí, ahir no va voler donar
pistes i es va limitar, també a través de Twitter, a
agrair a la ja exsecretària
general “la teva tasca al
capdavant del nostre projecte que has liderat en
l’època més difícil” alhora

que va advocar perquè “el
nou projecte que impulses
amb d’altres persones serà positiu per a Catalunya”. En termes molt similars també es va expressar
el secretari general adjunt
del PDeCAT, l’alcalde de
Mollerussa Marc Solsona,
qui, referint-se a Chacón,
va afirmar que serà “sempre una dels nostres”. ■

