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■ Subvencions per dos milions
sense complir la normativa, com-
plements salarials irregulars i
fraccionaments indeguts de con-
tractes són algunes de les irregu-
laritats que la Sindicatura de
Comptes ha trobat en els comptes
de  del Patronat de la Mun-
tanya de Montserrat (PMM). La
Sindicatura de Comptes va fer pú-
blic l’informe sobre la fiscalització
de l’exercici de  del Patronat
de la Muntanya de Montserrat
(PMM), una entitat autònoma de
caràcter administratiu de la Ge-
neralitat, adscrita a Presidència,
que es va crear el  per gestio-
nar el parc natural de Montserrat.

L’informe, el ponent del qual ha
estat el síndic Jordi Pons, ha revi-
sat els comptes del PMM de l’exer-
cici  i ha constatat que va tenir
uns ingressos de , milions
d’euros i despeses de , milions,
i que comptava amb una plantilla
formada per un funcionari,  tre-
balladors laborals, un gerent i el
director del Parc Natural de la
Muntanya de Montserrat.

Tot i que el síndic reconeix que
«els comptes anuals expressen, en
tots els aspectes significatius, la
imatge fidel del patrimoni i de la
situació financera del PMM, s’ob-
serven algunes irregularitats, com
un ajust en el romanent de treso-
reria i el resultat de l’exercici so-
brevalorats en . i . eu-

ros, respectivament».
Entre altres anomalies, l’infor-

me indica que «l’import de l’in-
crement del complement de ge-
rència amb motiu de les noves
competències no va ser aprovat
per la Comissió Executiva com co-
rresponia, i es va atorgar amb
efectes retroactius a una data an-
terior a la de l’assignació de les no-
ves competències».

Retribució indeguda
També retreu que no s’acredités
«com es va determinar la quantia
d’aquest increment» i denuncia
que el gerent «rebia una retribució
per antiguitat indeguda».

La Sindicatura de
Comptes detecta
irregularitats 
en el Patronat 
de Montserrat 
Ha constatat subvencions que no compleixen
la normativa, complements salarials incorrectes 
i fraccionaments indeguts de contractes
L’informe ha revisat les xifres de l’any 2017

El portaveu d’El País de Demà, Toni Garrell, en una foto d’arxiu. ACN
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■ La formació política del Grup
de Poblet es dirà Partit Naciona-
lista de Catalunya (PNC), tal com
va avançar l’Ara i van confirmar
fonts de la plataforma d’El País de
Demà, impulsora de l’espai. Es
tracta d’una antiga marca regis-
trada fa anys per dirigents de
CDC, i que ara es posa a disposi-
ció de la plataforma, que donarà
suport als partits -existents o
nous- que assumeixin el manifest
del Grup de Poblet. És aquí, com
a formació nova, que el PNC apa-
reix ja com la branca política de
l’entorn del Grup de Poblet, for-
mat per exdirigents de CiU i el
PDeCAT majoritàriament. Les si-
gles, però, no són definitives de
cara a les properes eleccions al
Parlament, ja que el PNC intenta-
rà arribar a acords amb altres ac-
tors polítics.

Fonts del Grup de Poblet van
explicar que, tot i el pas endavant
de la marca del PNC, aspiren a
que no es presenti sol a les prope-
res eleccions al Parlament, i que

hi hagi més forces sobiranistes,
nacionalistes i catalanistes de
l’entorn moderat i no unilateralis-
ta, que vulguin sumar-se al pro-
jecte amb l’objectiu de crear una
«Catalunya integradora pròspera
i justa».  Ara mateix l’entesa més
probable és amb Units per Avan-
çar, encapçalat per Ramon Espa-
daler. Per la seva banda, El País de
Demà actuarà a partir d’ara com
la branca ideològica, de pensa-
ment i civil del nou PNC. 

El registre del PNC es remunta
a l’any , segons el registre del
Ministeri d’Interior, a partir de
l’antiga Joventut de Convergència
(JCDC), l’embrió de la Joventut
Nacionalista de Catalunya (JNC).
Actualment el PNC està inscrit a
la Rambla de Catalunya , el ma-
teix espai on l’excoordinadora del
PDeCAT, Marta Pascal, va regis-
trar la marca de JxCat. L’exsenado-
ra forma part de l’entorn del Grup
de Poblet amb altres noms com
Antoni Bayona, Carles Campuza-
no, Jordi Xuclà, Marta Pigem,
Lluís Recoder o Oriol Homs.

La formació dels
exconvergents es dirà
Partit Nacionalista
de Catalunya
La marca electoral no és definitiva perquè
intentarà arribar a acords amb altres actors

El síndic Jordi Pons.
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■ L’Audiència de Barcelona ha
deixat a les portes de judici per de-
sobediència el director de Cata-
lunya Ràdio, Saül Gordillo, per la
difusió d’anuncis de l’-O a l’emis-
sora pública, si bé considera de
«notable importància» el seu ar-
gument que no tenia competèn-
cies en l’àmbit publicitari. Així ho
sosté la secció segona de l’Audièn-
cia de Barcelona en una interlo-
cutòria en què desestima el recurs
interposat per Gordillo contra la
decisió de la titular del jutjat d’ins-
trucció  de Barcelona de pro-
cessar-lo per un delicte de deso-
bediència en la causa oberta a una
trentena d’imputats, entre ells di-
versos exalts càrrecs de la Gene-
ralitat, per l’-O. De la mateixa for-
ma que en el cas del director de
TV, Vicent Sanchis, a qui l’Au-
diència també ha confirmat el seu
processament per desobediència,
la sala conclou que hi ha indicis
per jutjar Gordillo per participar
presumptament en un «pla
comú» per a la preparació, publi-
citació i celebració del referèn-
dum, en el seu cas «autoritzant o
no oposant-se» a l’emissió de la
publicitat de l’-O a Catalunya Rà-
dio.

L’Audiència reconeix que Gor-
dillo es va mostrar «reticent» a
continuar amb l’emissió de la
campanya publicitària, com va
acreditar aportant al jutjat una sè-
rie de correus electrònics en què
denunciava pressions per part de
la presidenta de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA), Núria Llorach; i del res-
ponsable comercial, Martí Patxot;
tots dos també processats, perquè
avalés l’emissió dels anuncis. No
obstant això, l’Audiència destaca
que Gordillo va respondre amb
un «endavant» al requeriment.

El director de
Catalunya Ràdio,
a un pas de 
ser jutjat pels
anuncis de l’1-O

Està acusat de desobediència
per no oposar-se a l’emissió 
de publicitat sobre el
referèndum a l’emissora

JUDICI DEL PROCÉS

Amnistia Internacional demana la posada
en llibertat dels Jordis en un informe tècnic 

Amnistia Internacional (AI) considera que els líders de les entitats
sobiranistes condemnats per sedició, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, han
de ser posats en llibertat, i ha presentat un informe en el qual s’indica
que la sentència vulnera el dret a la llibertat d’expressió i de reunió. Am-
nistia Internacional s’ha tornat a posicionar en un comunicat a favor
de la posada en llibertat dels dos polítics i ha fet arribar a les parts ju-
dicials -Fiscalia, Advocacia de l’Estat , defenses i acusació particular-
un «informe tècnic» en què argumenta el seu criteri. Aquest informe
ha estat emès per Amnistia Internacional en relació amb el recurs d’em-
para que els Jordis han presentat davant del Tribunal Constitucional,
en el qual es recullen preceptes del dret internacional per qüestionar
el delicte de sedició pel qual van ser condemnats.  EFE BARCELONA

Breus

■ La població del Perú és una de
les més baixes del món, amb una
alçada mitjana de , metres per
als homes i de , per a les dones.
Ara, un equip de científics ha
identificat que una variant genè-
tica està associada a aquesta baixa
alçada.  EFE MADRID

ESTUDI

Expliquen la baixa
alçada dels peruans

■ El president de la Xunta, Alber-
to Núñez Feijóo, va revelar que
s’inclina pel mes de juliol per ce-
lebrar les eleccions gallegues, ja
que és l’horitzó electoral que ava-
len com a «més segur» experts sa-
nitaris que assessoren el seu exe-
cutiu. Tots coincideixen en diver-
sos informes en què el moment de
«menys risc» per celebrar els co-
micis suspesos el  d’abril pel co-
ronavirus serà «com a molt aviat,
a principis d’estiu».  E. P. SANTIAGO

GALÍCIA

Feijóo aposta per fer
les eleccions al juliol

■ L’Assemblea Nacional Catalana
(ANC) va opinar que la Comissió
Nacional de Mercats i la Compe-
tència «envaeix» competències de
la Generalitat en el cas de la de-
núncia de Foment del Treball
contra l’entitat per poder sancio-
nar-la «amb multes molt eleva-
des». El govern català va sol·licitar
un dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries sobre quin és l’or-
ganisme que ha d’investigar la de-
núncia de Foment.  EFE BARCELONA

POSSIBLES SANCIONS

L’ANC tem multes
elevades de la CNMC
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