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Política
NEGOCIACIÓ ENTRE PARTITS

El bloqueig al Parlament manté 
sense renovar un centenar de càrrecs

És la situació, per exemple, dels 
consellers del Consell de Garanties 
Estatutàries Joan Egea i Carles Jau-
me, que tenen el mandat caducat 
des del novembre del 2015 però que 
segueixen exercint davant la falta de 
substituts. Des del novembre, tam-
bé Pere Jover i Jaume Vernet estan 
en funcions, cosa que, sumada a la 
renúncia de Joan Ridao el 2016 per 
ser lletrat del Parlament, fa que cinc 
dels sis integrants del Consell que 
designa el Parlament estiguin pen-
dents de renovació.  

No és un cas excepcional. Situaci-
ons com la del Consell de Garanties 
Estatutàries es repeteixen en altres 
organismes com la Sindicatura de 
Comptes, en què més de la meitat 
dels seus membres –quatre de set– 
tenen el mandat caducat. A més, un 
d’ells, Andreu Morillas, va renunci-
ar al càrrec el novembre del 2017, de 
manera l’organisme va passar a es-
tar format per només sis síndics a 
l’espera que el Parlament mogui fit-
xa per a la seva renovació. També el 
Consell de l’Audiovisual de Catalu-

nya –tres dels sis membres, entre 
ells el president, amb el mandat aca-
bat–, l’Autoritat Catalana de Protec-
ció de Dades –amb la presidenta en 
funcions des de fa un any– o el ple-
nari del CoNCA –amb quatre dels 
seus membres amb el mandat cadu-
cat des del 2016 i la vacant deixada 
per Valentí Puig el 2014– formen 
part de la llarguíssima llista d’orga-
nismes amb renovacions pendents. 

Un dels principals organismes que 
segueix formant part d’aquesta llista 
és la CCMA. En aquest cas, però, els 
grups sí que van ser capaços d’arribar 
a un acord al desembre. JxCat, ERC, 
el PSC i Ciutadans van acordar una 
proposta de noms per renovar l’ens 
que, tot i això, el partit taronja va aca-
bar congelant poc després davant del 
cost que podia suposar per a ells que 
els nomenaments es percebessin com 
un acord amb grups independentis-
tes. És un exemple de com la situació 
política al país condiciona, també, els 
pactes per triar la composició dels or-
ganismes públics, un tràmit que, ha-
bitualment, sempre havia comptat 

Una trentena d’organismes públics tenen entre els seus integrants directius amb el mandat caducat

amb majories àmplies. “La política de 
blocs dificulta aquest tipus d’acords”, 
apunta Marta Ribas (Catalunya en 
Comú), que critica JxCat i ERC per-
què “més enllà del Procés, totes les al-
tres coses que deuen entendre supèr-
flues es queden a mig camí”. En la ma-
teixa línia s’expressa Santi Rodríguez 
(PP), que admet que l’actual context 
polític i la polarització dificulten l’as-
soliment de pactes. “Les circumstàn-
cies dels últims anys han complicat la 
situació. Es va cessar el Parlament i 
el Govern, s’ha hagut de redreçar tot, 
i això alenteix els processos”, exposa 
Albert Batet (JxCat). Per la seva ban-
da, Sergi Sabrià (ERC), argumenta 
que l’eix nacional no ha d’afectar la re-
novació d’aquests organismes, ja que 
“és dolent per a tots que estiguin in-
complerts”. El bloqueig “deixa els or-
ganismes en situacions dramàtiques”, 
opina també Ferran Pedret (PSC), 
que admet, però, que en les últimes 
setmanes des de la presidència del 
Parlament s’està instant els grups a 
posar fil a l’agulla a aquestes renova-
cions pendents. 

Fa mesos que a les reunions de la 
Junta de Portaveus del Parlament 
hi ha una carpeta que acumula fo-
lis sense que els grups arribin a 
obrir-la mai. Es tracta de la llista 
de càrrecs per a organismes pú-
blics que la cambra catalana té la 
missió de designar. Una llista que 
no para de créixer i que ja supera el 
centenar de casos. La Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA), la Sindicatura de Comp-
tes, el Consell de l’Audiovisual, el 
Consell de Garanties Estatutàries 
o el plenari del CoNCA són només 
alguns exemples d’organismes que 
ara mateix compten a les seves fi-
les amb vacants pendents d’omplir 
o amb membres amb el mandat ca-
ducat que segueixen “en funcions” 
a l’espera que el Parlament en de-
signi els successors. Una espera 
que, en alguns casos, ja supera els 
tres anys. 
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Alguns dels alts 
càrrecs haurien 
d’haver estat 
substituïts 
fa més de 
dos anys

Organismes 
La CCMA, el 
Consell de 
Garanties i la 
Sindicatura 
de Comptes, 
afectats

Reunió de la junta de 
portaveus al Parlament, 
encapçalada pel 
president de la cambra, 
Roger Torrent. CÈLIA ATSET 


