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bretot en l’àmbit social. Esquer-
ra creu que hi ha facilitats, atès
que, tal comva expressar ahir la
portaveuMartaVilalta, els idea-
ris programàtics són propers.
Però no passa el mateix amb

Junts, que manté diferències
notables ambelsd’Albiach.
Ahir, per exemple, va ser el

torn de les pulles entre uns i al-
tres. El vicepresident del Go-
vern i a les files de JxCat, Jordi

Puigneró,vadonaruna“benvin-
guda” sarcàstica als comuns a
uns pressupostos “de Junts”.
Tambélaportaveudelpartit,El-
sa Artadi, va presumir que En
Comú Podem s’avingués a uns

David Cid i Jéssica Albiach en el ple en què els comuns van facilitar la tramitació dels comptes
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n Abans de començar, tot
són bones paraules. La reu-
nió que els grups parlamen-
taris de PSC-Units, ERC i
Junts tenen previst celebrar
aquesta setmana al Parla-
ment per iniciar oficialment
les negociacions sobre la
renovació de càrrecs cadu-
cats compta, demoment,
amb la bona predisposició
dels implicats. Les tres for-
macions van remarcar ahir

la voluntat de complir amb
elmandat acordat en el
debat de política general, en
què es va fixar la voluntat
d’arribar a un acord abans
de final d’any. Els socialis-
tes, imprescindibles per
renovar la cúpula d’organis-
mes com la Corporació Ca-
talana deMitjans Audiovi-
suals (CCMA) i el Consell
Audiovisual de Catalunya
(CAC), han pres la iniciativa

com a amfitrions de la cita, i
van posar ahir l’accent en la
necessitat de revisar el fun-
cionament delsmitjans
públics. Junts va voler acla-
rir qualsevol dubte sobre la
seva voluntat d’acord, i ERC
va evitar un compromís
amb el calendari: “No ho
descartem” però “treballa-
remper complir-lo”. Abans
que res, els republicans
exigeixen “discreció”.

PSC,ERCiJunts s’impliquenperrenovarelscàrrecs

CARLOTAGUINDAL
Madrid

Una consellera del Tribunal de
Comptes proposada pel Partit
Popular serà l’encarregada de
jutjar les despeses pel refe-
rèndumdel’1d’octubredel2017i
per l’acció exterior de la Gene-
ralitat de Catalunya per pro-
moure el procés. El primer ple
ordinari celebrat ahir pel nou
tribunalvadeterminarelreparti-

ment dels departaments sota la
nova presidència d’Enriqueta
Chicano.
La consellera que dirigirà el

departament segon d’Enjudicia-
ment ésElenaHernáez, expresi-
denta del Tribunal Administra-
tiu deContractació Pública de la
Comunitat de Madrid. Després
de les eleccions del 2019, en el
primermandatd’IsabelDíazAy-
uso en coalició amb Ciutadans,
vaserdesignadasecretàriagene-
ral tècnicadePresidència.

ÀLEX TORT
LUIS B. GARCÍA
Barcelona

Fins al 23 de desembre, dia que
ésprevistqueesfacilavotaciófi-
nal dels pressupostos de la Ge-
neralitat, el Govern aspira a te-
nirambelscomunsmoltsmenys
punts de conflicte que els que
hauria d’haver assumit amb la
CUP com a soci imprescindible.
DemàalpledelParlamentelGo-
vernhiportaeldebatdetotalitat
del decret llei d’acceleració del
desplegamentdelesenergiesre-
novables perquè sigui convali-
dat, i la proposició de llei demi-
llora urbana i ambiental de bar-
ris i viles, a proposta d’EnComú
Podem. Serà l’inici d’una reno-
vadaamistat,perquèelscomuns
ja preveien avalar el decret, i
perquè en el segon cas, tot i que
hihadiferències,ésVoxquipre-
senta l’esmena a la totalitat i ni
ERC ni Junts estan disposats a
donar cordaa laultradreta.
Així que el president de laGe-

neralitat, Pere Aragonès, i la lí-
der dels comuns a laCambra ca-
talana, Jéssica Albiach, posaran
fil a l’agullapera l’entesa, la cali-
braran en el marc dels pressu-
postos i passaran de la paraula
als fets un cop la CUP ha deixat
deserimprescindible, iquisapsi
preferent. De fet, els cupaires ja
estan fent efectiva la seva oposi-
ció sense lligams i complexos i
van anunciar ahir que s’oposa-
ran al decret perquè “no aposta
per un model energètic demo-
cràtic i descentralitzat”. Els an-
ticapitalistes ja s’autoexclouen
per als pressupostos i elGovern,
malgrat que afirma que s’esfor-
çarà per reincoporar-los, els té
ara enunsegonpla.
PeròalGovernhihados socis,

ERCiJunts, i ésprobablequeen
aspectes d’índole social hi hagi
disparitat de parers entre els so-
cissielscomuns,durant lanego-
ciació pressupostària, collen so-

ElGoverndesplega l’entesa ambels
comunsmentre laCUPqueda relegada
ERC i Junts pretenen introduir canvis en la llei de barris proposada per Albiach

números que amb la seva inter-
venció només “afecta un
0,0005%”deltextpactatfinslla-
vors amb la CUP. I per part dels
comuns, el portaveu JoanMena
vatornarlapilotaalconsellersa-
ludant que s’hagi adonat que
“són uns bons pressupostos”
malgrat la seva “ambigüitat” i el
seuafanyde “bloquejar”.
L’esperitd’ERCenverselsco-

muns és un altre. Vilalta va ex-
plicar que continuaran parlant
amb ells per ajustar “serrells” i
va agrair “la seva predisposició”
per arribar a una entesa que do-
nen per feta també per a la vota-
ció final dels comptesdel 2022.
Malgrat l’acord, no tot seran

flors i violes.Lesdisputespoden
venir per algunes de les qüesti-

ons fonamentalsqueels comuns
situenper tal depassar del “pre-
acord” al pacte definitiu. Per als
d’Albiach és fonamental el des-
plegament de la llei de barris
verds i les figuresdeldentista iel
psicòleg públics, polítiques que
“noestanprecisamenten la línia
política de Junts”, va recordar
Mena.
La llei “l’aprovarem”, assegu-

ren els comuns, però s’haurà de
veure encaraquin recorregut té.
La formació lila pretenia poder
destinar-hi 1.500 milions d’eu-
rosen5anysquehauriendeser-
virpercrearespaisverdsalsbar-
ris i rehabilitar edificis. Tot i la
bona predisposició, els republi-
cans volen introduir canvis per
incorporarunavisiómésàmplia
quelaestrictamentmetropolita-
naque fanels comuns.
La formació lila també veu

marge per millorar els comptes
en àmbits com la renda garanti-
da de ciutadania, la indústria o
l’habitatge, on l’entesa amb el
Governtornaràaposar-seapro-
va en aquest ple del Parlament.
Demà es votarà una moció dels
comuns sobre les polítiques
d’habitatge que, entre altres co-
ses, proposa ampliar l’impost
sobre els pisos buits a les perso-
nes físiques.c

Les disputes entre
EnComúPodem i
JxCat contrasten amb
la voluntat d’acord
dels republicans

Una consellera del PP
jutjarà el cas del procés
al Tribunal deComptes

Desprésdelarenovaciódeltri-
bunal, i sota la presidència de
Chicano,elsencausatspelprocés
comptable del procés esperen
que es rebaixi la pressió. Només
per l’acció exterior s’ha reclamat
a una trentena d’ex alts càrrecs
delaGeneralitatdelsmandatsde
Carles Puigdemont i Artur Mas
unafiançade5,4milionsd’euros,
quantitatque la instructorasosté
que es podria haver utilitzat in-
degudament per promocionar a
l’estrangerelprocés.
Aaquestaqüestió s’hi acumula

la part de les despeses per l’1-O,
per la qual ja s’ha abonat una fi-
ançade4,1milionsd’euros.Totes
dues queden ara acumulades, i
serà Hernáez l’encarregada de
jutjar-les conjuntament i deter-
minar finalment quant es va gas-
tar laGeneralitat indegudament.

Elena Hernáez s’encarregarà
d’undels tresdepartamentsde la
secció d’Enjudiciament que es-
taràpresididaperRebecaLaliga,
ex subdirectora general del No-
tariat i proposada també pel

Partit Popular. Els altres dos
consellers són María Rosario
García, magistrada del Tribunal
SuperiordeJustíciadeMadrid, i
Diego Iñiguez, magistrat del
Contenciós i fins ara capdegabi-

netdelMinisterideDefensa.
Pel que fa a la secció de Fisca-

lització,estaràpresididaperMa-
ríaDoloresGenaro, única conse-
llera amb Chicano –totes dues
proposades pel PSOE–, que re-
peteix mandat al tribunal fisca-
litzador. Genaro és l’autora del
vot particular a la interlocutòria
que va derivar en la petició
d’avalsals acusatsdelprocés.
Enaquesta seccióhihauràMi-

guel Ángel Torres, fins ara fiscal
en cap d’aquest tribunal i que ha
promogut diverses demandes a
ex alts càrrecs de la Generalitat,
comper la consultadel9-Nquan
presidia Artur Mas, i que havia
de decidir si es presenta una de-
manda formal per l’acció exteri-
or i per l’1-O.Ara la fiscal general
de l’Estat, DoloresDelgado, n’ha
dedesignarel substitut.c

Fiscalització serà
presidida perMaría
Dolores Genaro,
que va discrepar
de l’informe dels avals


