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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 ti-

pus impositiu i l’adaptació de l’Ordenança

fiscal reguladora de l’impost sobre l’incre-

ment dels terrenys de naturalesa urbana a la

recent jurisprudència del Tribunal Constitu-

cional 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’ex-

posaran 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 publi-

carà l’anunci de l’exposició al públic en un

dels diaris dels de major difusió de la provín-

cia.

Durant el període d’exposició pública de les

Ordenances, els interessats podran exami-

nar l’expedient a la Intervenció General de

l’Ajuntament i presentar-hi les reclamacions

que estimin oportunes. En cas de no haver-

hi cap reclamació, l’acord provisional esde-

vindrà definitiu.

Calella, 17 de desembre de 2021

El tinent d’alcaldia d’Hisenda

Josep Gibert i Gurri

Finalment, ERC i Junts
van arribar ahir a un acord
amb el PSC per renovar els
càrrecs de tots aquells or-
ganismes que des de fa
anys tenen membres que
arrosseguen mandats ca-
ducats. És el cas de la Cor-
poració Catalana de Mit-
jans Audiovisuals
(CCMA), el Consell de
l’Audiovisual de Catalu-
nya (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 desenca-
llat l’acord haurà de ser
formalitzada en un ple del
Parlament a partir del
mes de gener; abans, però,
hauran de passar a la cam-
bra catalana els mecanis-
mes que han d’avaluar la
idoneïtat de les candidatu-
res abans de fer efectiu el
nomenament. També s’ha
anunciat que els tres par-

tits han acordat que la du-
rada dels mandats es re-
duirà a sis anys en tots
aquells òrgans on actual-
ment els càrrecs en duren
nou.

Per a la CCMA s’ha pro-
posat com a presidenta

Rosa Romà, tècnica en
màrqueting i pròxima a
ERC. Com a vicepresiden-
ta, Àngels Ponsa, conselle-
ra de Cultura per Junts del
govern de Torra i exregi-
dora de Sant Cugat. La
resta de membres que

configuren aquest ens són
Lluís Garriga, Gemma Ri-
bas, 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 di-
reccions dels mitjans pú-
blics de la CCMA: Televisió
de Catalunya i Catalunya
Ràdio.

Per a la presidència del
Consell Audiovisual de Ca-
talunya s’ha proposat el di-
rector d’aquest diari, Xevi
Xirgo; Rosa Maria Molló,
Miquel Miralles, Laura Pi-
nyol i Enric Casas formen
la resta de membres del
consell que s’aprovaran en
un ple al mes de gener.

Un altre càrrec que fre-
nava el consens era la Sin-
dicatura de Greuges, que
finalment ocuparà Esther
Giménez-Salinas Colo-
mer, professora de dret
penal i exvocal del Consell
General del Poder Judicial
(CGPJ).

Meritxell Borràs, ex-
consellera de Governació,
Administracions Públi-
ques i Habitatge del go-
vern de Carles Puigde-
mont, 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 par-
lamentaris van donar a co-
nèixer a través d’una nota
de premsa que la designa-
ció dels membres de la Co-
missió de Garantia del
Dret d’Accés a la Informa-
ció Pública, la Sindicatura
de Comptes i el Consell de
Garanties Estatutàries
s’acordarà ben aviat, en
les properes hores, s’asse-
nyala en el document. ■

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
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ERC i Junts pacten amb el
PSC la renovació de càrrecs

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


