
La falta d’acord entre els grups
polítics està provocant que el Par-
lament arrossegui des de fa anys
una considerable borsa de càrrecs
d’organismes catalans pendents
de designar: són ja , la major
part dels quals ocupats per perso-
nes amb el mandat caducat, al-
guns des del .

Al març de , el president de
la cambra, Roger Torrent, va instar
els partits a negociar per resoldre
els  de nomenaments pen-
dents, bloquejats en l’actual con-
text de tensió política, que ha di-
ficultat arribar a les majories qua-
lificades necessàries per renovar
bona part de les estructures direc-
tives dels ens públics. Malgrat la
crida de Torrent, un any després
són molt pocs els noms que s’han
pactat i, en qualsevol cas, només
han servit per compensar els
mandats que han caducat durant
aquest període. Segueixen que-
dant dos terços de càrrecs per ad-

judicar: actualment hi ha  pla-
ces –d’un total de – pendents
de designació, pertanyents a una
trentena d’organismes vinculats
al Parlament. A aquesta llista se
sumaran abans de l’estiu set noms
més, ja que expiren els mandats
de membres de Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya, de la Junta
de Museus de Catalunya i de la
Comissió de garantia del dret
d’accés a la informació pública.
Des de l’emplaçament de Torrent

als grups, en l’últim any, només
s’ha impulsat la renovació de qua-
tre organismes, entre els quals fi-
guren el plenari del Consell Na-
cional de la Cultura i les Arts
(CoNCA) i la junta de govern del
Memorial Democràtic. En canvi,
entre els càrrecs pendents de re-
novar destaca el cas del Síndic de
Greuges, Rafael Ribó, el mandat
del qual va expirar fa un any. El de-
fensor del poble català, en el cà-
rrec des del , s’ha situat en el
centre de la polèmica per la seva
presumpta relació amb un em-
presari vinculat al cas del  i per-
què, segons Cs, PSC i PPC –que ur-
geixen a rellevar immediata-
ment– els seus informes mostren
un biaix en favor dels postulats in-
dependentistes.

A l’abril de , la CUP va pro-
posar sense èxit que l’advocada
Gemma Calvet el substituís, i tam-
bé els socialistes han posat diver-
sos noms sobre la taula que no
han prosperat en no reunir la ma-
joria necessària de tres cinquenes
parts de la cambra,  diputats.

Hi ha gairebé una desena d’or-
ganismes que tenen tots els seus
membres caducats: la Sindicatura
de Comptes, el consell assessor i
el consell de govern de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audio-
visuals, els consells socials de les
vuit universitats públiques cata-
lanes i el Consell Superior de la
Cooperació són alguns d’ells. D’a-
questes, l’estructura que acumula
més anys amb la totalitat dels seus
integrants pendents de renovar és
el consell assessor de Ràdio Tele-
visió Espanyola a Catalunya: els
mandats dels seus dotze mem-
bres van expirar el . Entre les
persones que ostenten càrrecs
amb el mandat caducat hi ha la re-
gidora del PP a Madrid Andrea
Levy, que encara consta com a
participant de l’Autoritat Catalana
de Protecció de Dades.
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El bloqueig polític congela 
la renovació de 104 càrrecs
d’organismes catalans

El síndic de greuges, el consell assessor de la Corporació de Mitjans 
i la Sindicatura de Comptes, entre d’altres, tenen el mandat caducat


El mandat del síndic major de la
Sindicatura de Comptes, Jaume
Amat, ja ha caducat. ACN/ARXIU

La regidora 
del PP a Madrid
Andrea Levy és
encara membre
de l’Autoritat 
de Protecció 
de Dades

El que va ser comissari superior
de la Comissaria de Coordinació
Central dels Mossos, Joan Carles
Molinero, va explicar ahir que van
destruir l’únic document escrit
del pla que van idear per detenir
l’expresident de la Generalitat
Carles Puigdemont i el Govern si
així ho ordenava un jutge. Moli-
nero va continuar declarant en el
judici de l’Audiència Nacional al
major Josep Lluís Trapero i la cú-
pula dels Mossos d’Esquadra per
la seva actuació en el referèndum
il·legal de l’ d’octubre de  a
Catalunya.

Durant l’última part de l’inte-
rrogatori del ministeri fiscal, el co-
missari va confirmar que Trapero
els va demanar a ell i a l’altre co-
missari superior, Ferran López,
que «amb la màxima discreció»
preparessin un dispositiu per de-
tenir Puigdemont i la resta de
membres del Govern en cas que
així ho demanessin les autoritats
judicials.

Dos dies abans de la DUI
Trapero els va reunir el matí del 
d’octubre de  (dos dies abans
de la declaració de la DUI) per
sol·licitar-los aquest pla i per dir-
los que ell mateix, com a màxim
responsable dels Mossos, seria
l’encarregat d’arrestar Puigde-
mont, però els dos comissaris li
van insistir que haurien de ser ells
dos els que ho fessin.

Res d’això va quedar per escrit,
però el que sí que van reflectir en
un document va ser el llistat, en
format «Excel», del binomi format
per un comissari i un intendent a
qui li correspondria detenir a
cada membre del Govern.

Per descomptat, va afegir Mo-
linero, aquest llistat també era se-
cret i el binomi no coneixeria la

seva missió fins que hagués de
dur-la a terme. «L’únic que va ser
per escrit va ser aquest llistat. El
vam destruir», va manifestar Mo-
linero, que va explicar també que
la Prefectura dels Mossos va rebre
un correu del comissari Francisco
Javier Gámez on els demanaven
mesures per fer front a qualsevol
actuació davant d’una eventual
declaració d’independència.

«Però el mandat d’un disposi-
tiu específic per a la detenció del
president i de membres de la Ge-
neralitat ens la fa personalment el
major Trapero», va precisar Moli-
nero abans d’assegurar que el pla
el van dissenyar el  d’octubre.
Com ja va declarar Ferran López,
el comissari ha relatat que van ad-
vertir Puigdemont dels riscos de
dur a terme el referèndum il·legal
de l’-O i que, fins i tot, podia pas-
sar alguna cosa greu. Però l’expre-
sident els va respondre que tenia
un mandat dels ciutadans i que si
passava alguna cosa immediata-
ment declararia la independèn-
cia. Molinero va voler deixar clar
que «sense cap mena de dubte, el
cos dels Mossos ha estat sempre a
disposició de la justícia nacional».
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La cúpula dels Mossos
va destruir el pla 
de Trapero per detenir
Carles Puigdemont

Un document assignava detencions de
membres del Govern a comissaris i intendents


MOBILITAT

Calvet condiciona la pròrroga de l’explotació
de Rodalies a Renfe a l’arribada d’inversions

El conseller de Territori, Damià Calvet, va assegurar ahir que la Ge-
neralitat només signarà un contracte amb Renfe per allargar el termini
d’explotació de Rodalies si abans el Govern central fa les inversions a
la xarxa ferroviària compromeses fa deu anys i encara pendents. En el
compte oficial de Twitter, el conseller va subratllar que «sense les in-
versions i sense la transferència de diners, no hi ha contracte amb Renfe
o amb qui sigui, ni per  ni per a mig any», després d’admetre que hi
ha «esborranys» d’un eventual contracte. «Fa temps que tenim esbo-
rranys d’un eventual contracte, que inclouria clàusules de qualitat que
ens permetrien garantir que l’operador compleix les exigències de el
servei, cosa que ara no podem fer», va afegit. El conseller va insistir que
el Govern compta amb FGC com una «alternativa».  EFE BARCELONA

Breus

■ CCOO afirma que el seguiment
de la vaga d’ahir a la petroquímica
de Tarragona va ser del . En
un comunicat, el sindicat assegu-
rava que a les set del matí «la vaga
ja es pot considerar històrica» i
precisava que no hi havia incidèn-
cies destacables.  ACN TARRAGONA

PETROQUÍMICA DE TARRAGONA

Jornada de vaga amb
un seguiment del 100%

■ El reporter Cake Minuesa i el lí-
der de Vox a Girona, Albert Tarra-
das, es van enfrontar ahir a l’ex-
president Carles Puigdemont en
el marc d’una conferència a l’Eu-
rocambra sobre l’ús de les estruc-
tures judicials per a la persecució
política dels opositors. A l’esdeve-
niment hi van assistir, entre d’al-
tres, el parlamentari d'EH Bildu i
advocat basc Julen Arzuaga i l’eu-
rodiputat Pernando Barrena (Bil-
du).  E. PRESS BRUSSEL·LES

BRUSSEL·LES

Incident de Puigdemont
amb Vox i un periodista

■ L’Associació de Foment de la
Caixa de la Solidaritat tenir previst
pagar ahir els , milions d’euros
que reclama el Tribunal de
Comptes al Govern de Puigde-
mont per l’-O. Això és possible
perquè, prèviament, el Tribunal
havia acceptat que les fiances que
els líders independentistes ja van
abonar al Tribunal Suprem i al jut-
jat número  de Barcelona ser-
veixin per pagar la quantitat recla-
mada.  ACN BARCELONA

CAIXA DE SOLIDARITAT

Pagament de les
fiances per l’1-O

«L’únic que va ser
per escrit va ser
aquest llistat. El
vam destruir»,
declara Joan
Carles Molinero
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