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Ajuntament de 
Gavà

ANUNCI
D’acord amb el que determina l’article 190 del Reglament del Text refós (RTRLLU), cal aprovar el
projecte de bases d’actuació, així com els estatuts que han de regir la Junta de Compensació del
Polígon d’Actuació Urbanística del sector Llevant Mar, a què els propietaris estan obligats a cons-
tituir-se. Per tant, es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 28 d’octubre
de 2020, va adoptar per unanimitat, entre d’altres, l’acord següent:

PRIMER. Aprovar inicialment el Projecte d’Estatuts i Bases d’Actuació que han de regir la Junta
de Compensació del Polígon d’Actuació Urbanística del sector Llevant Mar, amb les següents
correccions en els Estatuts presentats, derivades dels informes emesos pel cap de Departa-
ment de Gestió, Disciplina i Tramitació Urbanística i el Tresorer Municipal, els quals consten incor-
porats a l’expedient. Correccions que es concreten en:

L’article 9, apartat 3 dels Estatuts queda redactat com segueix:
«3. Les sol·licituds que es formulin amb posterioritat poden ser inadmeses per la Junta de Com-
pensació per causes degudament motivades i justificades»

A l’article 11 dels Estatuts cal afegir apartat 6 amb el següent redactat:
«6. Quan les finques pertanyin a menors d’edat o a persones que tenen limitada la capacitat d’o-
brar, estan representats en la junta de compensació per llurs representants legals»

L’article 35, apartat 4, quart paràgraf queda redactat com segueix:
«Serà beneficiària del principal la Junta de Compensació i dels interessos, despeses i recàrrecs
que comportin la via de constrenyiment, l’Administració competent».

L’executivitat del present acord i, en conseqüència, l’aprovació definitiva del Projecte de Bases i
Estatuts queda supeditada a l’aprovació definitiva i executivitat de la Modificació del Pla parcial
de delimitació del sector Llevant Mar, actualment en tràmit.

SEGON. Sotmetre l’esmentat projecte a informació pública, al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, en el tauler d’anuncis municipal i en un diari de difusió provincial, durant el termini
d’un mes, d’acord amb l’article 119 del Decret legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei d’urbanisme, durant el qual es podran formular les al·legacions que s’estimin convenients.

Disposar que durant el termini d’informació pública els estatuts i les bases es podran consultar a
la pàgina web de l’Ajuntament de Gavà (www.gavaciutat.cat/web/covid-19/urbanisme-i-obres, en
l’apartat Planejament en exposició pública, Pla parcial delimitació Llevant Mar).

TERCER. Notificar l’acord d’aprovació inicial als propietaris de totes les finques incloses dins
l’àmbit sotmès a reparcel·lació perquè en el termini d’un mes puguin presentar les al·legacions
que estimin convenients.

Gavà, 31 d’octubre de 2020

La tinenta d’alcalde i presidenta de l’Àmbit de Territori,

Medi Ambient i Transició Ecològica

Rosa Maria Fernández Labella

Les eleccions als EUA han
demostrat la importància
del vot per correu en el
marc de la pandèmia del
coronavirus. La Generali-
tat treballa amb la previsió
que aquesta modalitat de
vot també creixerà a Cata-
lunya en els comicis del fe-
brer i, de fet, incentivarà
que la gent voti anticipa-
dament per correu com a
mesura de prevenció per
intentar evitar aglomera-
cions als col·legis. Una de
les propostes que hi ha so-
bre la taula és que es pugui
demanar la papereta tele-
màticament i que es pugui
exercir el dret de sufragi
sense sortir de casa, amb
l’habilitació dels carters
com a custodis del vot.
Justament, l’executiu tre-
balla en una campanya per

fomentar l’obtenció del
certificat digital necessari
per poder votar d’aquesta
manera.

Pendents de l’aprovació
d’aquestes mesures en el
marc del Procicat i de
l’eventual vistiplau de la
Junta Electoral, amb les
dades a la mà, actualment
el vot per correu a Catalu-
nya equival a l’1,5% del
cens. El 21 de desembre
del 2017, gairebé 80.000
persones van optar per
aquesta fórmula. El 2015,
però, el caràcter plebisci-
tari de les eleccions va fer
créixer el vot per correu
fins a superar el llindar de
les 100.000 paperetes,
una xifra que no s’havia
assolit mai, un 2,02% del
cens.

La diàspora lleidatana
L’evolució històrica de da-
des des del 2006 mostra

que els lleidatans són els
que més usen aquest siste-
ma. En part es pot tractar
de persones empadrona-
des a la demarcació de
Lleida que resideixen en
altres parts del país que no
volen renunciar a votar
però s’estalvien el viatge.
Des del 2012 no baixen del
2% del cens, i fa tres anys
van arribar a superar el
3%. D’altra banda, el 2017
es va doblar el nombre de
barcelonins que votaven
per correu respecte al dels
que ho van fer el 2006, tot i
ser també els qui menys
opten per aquesta possibi-
litat (1,2% el 2017), enca-
ra que en nombres abso-
luts superen tota la resta
de demarcacions juntes.

A Catalunya, els vots
emesos per correu es
compten la mateixa nit
electoral directament a les
meses corresponents. No

s’introdueixen físicament
a les urnes, però es comp-
ten allà mateix i es fa la su-
ma total.

Tota una altra qüestió
és el vot des de l’estranger,
dificultat tradicionalment
per traves burocràtiques.
Fa tres anys van votar
27.000 persones inscrites
al cens de residents de fora

de l’Estat espanyol (CE-
RA), només un 12%. En
les plebiscitàries del 2015
van ser 14.000 catalans
(un 7,5% del CERA). Si bé
cada any ha anat pujant
aquest cens fins a superar
els 200.000 catalans fa
tres anys, el 2006 s’assolia
el 20,82% de vot exterior.

En aquesta ocasió, el

govern, a través del Depar-
tament d’Acció Exterior,
que té les competències en
processos electorals, farà
un seguiment de les limi-
tacions de mobilitat per la
pandèmia als diferents
països de residència i, si
cal, demanarà l’ampliació
dels terminis de sol·licitud
i dipòsit de vot. ■

a L’executiu incentivarà l’enviament de paperetes a causa de
la pandèmia a Les plebiscitàries, rècord amb aquest sistema

El govern espera
una propulsió del
vot per correu

Emili Bella
BARCELONA

Vot per correu en les eleccions 
al Parlament de Catalunya

Vot des de l’estranger

Entre parèntesis, % segons el cens CER (espanyols residents a l’Estat espanyol)

Entre parèntesis, % segons el cens CERA 
(espanyols residents absents)

Total78.876 (1,48%)
49.619 (1,25%)

9.912 (1,98%)
7.912 (2,66%)

11.433 (2,08%)

10.315 (2,08%)
9.281 (3,10%)
10.476 (1,91%)

8.198 (1,67%)
6.624 (2,20%)
7.263 (1,33%)

5.433 (1,12%)
4.703 (1,56%)
4.973 (0,92%)

5.611 (1,18%)
5.050 (1,68%)
5.368 (1,02%)

77.349 (1,95%)

41.057 (1,05%)

29.891 (0,77%)

25.522 (0,65%)

107.421 (2,02%)

63.142

27.231

(1,20%)

(12,03%)

14.781
(7,54%)

10.557
(6,74%)

17.435
(13,03%)

22.658
(20,82%)

45.000 (0,86%)

41.551 (0,80%)
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El president de la Genera-
litat a l’exili i líder de Junts
per Catalunya, Carles
Puigdemont, té de temps
fins demà passat per aca-
bar de desfullar la marga-
rida i comunicar al partit
si vol ser el candidat a la
presidència de la Generali-
tat a les eleccions del prò-
xim 14 de febrer, segons
marquen els estatuts sot-
mesos a votació aquest
cap de setmana (el resul-

tat de la qual es coneixerà
avui). En cas que es pre-
senti, és d’esperar que cap
altre dirigent presenti ba-
talla i concorri a la votació
posterior per escollir els

primers llocs de sortida de
les llistes a les quatre de-
marcacions –vuit a Barce-
lona, quatre a Girona, tres
a Lleida i tres més a Tarra-
gona.

En cas que Puigdemont
no faci el pas, la votació de-
terminaria el presidencia-
ble efectiu. Hi aspiren més
o menys obertament la
cap de files de JxCat al
Congrés, Laura Borràs; els
consellers de Polítiques
Digitals, Jordi Puigneró, i
de Territori i Sostenibili-
tat, Jordi Calvet, i no es
descarta el nom de Ramon
Tremosa, amb el benentès
que per concórrer a les pri-
màries cal ser associat o
simpatitzant de JxCat.

En qualsevol cas, el
nom del vencedor es co-
neixerà l’últim cap de set-
mana del mes. D’altra ban-
da, els primers llocs de les
llistes s’escolliran també
de forma telemàtica previ-
siblement els dies 12 i 13
de desembre. Les candida-
tures seran cremallera.
Les úniques posicions que
no se sotmetran al criteri
dels 5.000 associats són
les dues últimes, conside-
rades simbòliques. ■

Redacció
BARCELONA

a El president a l’exili
té fins demà passat
per comunicar si vol
ser el presidenciable

JxCat, pendent de si
Puigdemont fa el pas

El líder de JxCat, Carles Puigdemont, en un acte a Cornellà
del Terri en el tercer aniversari de l’1-O ■ EFE / DAVID BORRAT
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PRESOS · “Un indult encobert amb el Codi Penal seria vergonyós” PRESSUPOST · “No donarem a Sánchez l’excusa per dir que ha
de pactar amb ERC, aguantarem a la foto final i ens haurà de provocar al màxim” 1-O · “Soc el primer de dir que és rebel·lió”
DESTITUÏT · “No tinc cap estima al president que em destitueix, però no em paguen el sou per desfogar-me i pensar amb els budells”

“L’amnistia no hi cap”
David Portabella
MADRID

Edmundo Bal Portaveu adjunt de Ciutadans al Congrés

oincidint amb la baixa per
maternitat d’Inés Arri-
madas, Edmundo Bal ha
estat el rostre al Congrés

de Ciutadans, que el va fitxar el
2019 després de ser destituït per
Pedro Sánchez com a advocat de
l’Estat per haver defensat que el
procés era una rebel·lió.

Quan Gabriel Rufián va dir al
gener a Sánchez “o dialoga
amb ERC o no hi ha legislatura”,
a Cs ja sabien que no seria així?
La legislatura arrenca amb el go-
vern recordant-nos la insignifi-
cança de Cs i la patacada a les ur-
nes del 10-N cada vegada que pu-
ja a la tribuna. En aquell moment
era impossible parlar-hi, no hi
havia ni contactes, estava còmo-
de amb el govern Frankenstein.
No comptaven amb Cs per a res.
Però quan s’adonen que 10 dipu-
tats poden ser importants en un
moment com el de prorrogar l’es-
tat d’alarma, és quan decideixen
tractar amb Cs. I això que Cs els
havia votat a favor de lleis com
ara la de l’eutanàsia. No som so-
cis: si avui es votés la investidura
de Sánchez, seguiríem votant
no. Però arriba una emergència i
un drama en què cada matí mi-
res la xifra de morts, i havies de
votar l’estat d’alarma. I a les re-
unions de Cs ningú va dir: “Què
diran els afiliats? És bo o dolent
en les enquestes?” No pensàvem
en salvar vots ni en salvar el par-
tit. Altres no han estat a l’atura.

Hi ha algun lament nostàlgic?
Si fan el que fan amb 10 escons,
què no haurien aconseguit amb
els 56 que tenien el 2019? La
vicepresidència potser seria de
Cs i no de Pablo Iglesias...
Mirar al passat des del present so-
vint es fa no recordant com era si-
nó com ens hauria agradat, i lla-
vors el canviem. Escoltava Albert
Rivera i Inés Arrimadas i em de-
ien que Sánchez no oferia res, i ell
ho va admetre en campanya. Al-
guna cosa vam fer malament i
Inés ho explica molt bé: potser
vam donar per fet que Sánchez
ho tenia fet amb Podem –que no
arribessin a un acord va sorpren-
dre a tots– i molt abans li hau-

C

ríem d’haver fet una proposta i
que ens digués que no i que ja ha-
via triat socis. La idea idíl·lica de
com estaríem ara si haguéssim
format govern amb Sánchez és
una foto impossible, no ho volia.

ERC i Cs proclamen ser incom-
patibles, però dijous votaran
junts per derrotar els vets al
pressupost.
Sembla mentida però estem
d’acord amb ERC: som incompa-
tibles. Al final serà impossible per
part seva o per part nostra. ERC
vol apujar l’impost d’hidrocar-
burs al dièsel, Cs no perquè va a la
classe mitjana i al transportista.
Cs no apuja l’IRPF a les classes
mitjanes i ERC ho fa en el tram
autonòmic. ERC vol l’IVA a la sa-
nitat privada i l’odia, Cs no sata-
nitza cap sanitat. Cs fa que no hi
hagi el 21% d’IVA a l’educació
concertada. ERC vol apujar l’im-
post de societats perquè totes les
empreses són dolentes. I això
sense parlar de l’inexistent dret a
decidir. I votem a favor de propo-
sicions de llei d’ERC si estan bé:
recordo la iniciativa de protecció
al sector hortofructícola, i van
negociar molt bé, i la vam votar,
som racionals. Quan passi el trà-
mit de totalitat, entrem en les es-
menes a l’articulat, i això ja no és
una votació, sinó tres-centes vo-
tacions. A mi m’encantaria que
en una de les llargues i avorrides

al·locucions que té a Aló Presi-
dente els caps de setmana, Sán-
chez digués: “Que tothom sàpiga
que escullo Cs.” Els espanyols i
Brussel·les ho volen. Cs no li do-
narà al president l’excusa de dir
que com que ens hem aixecat de
la taula no li queda cap més remei
que llançar-se als braços d’ERC i
pactar-hi. Aguantarem fins a la
foto final i el govern haurà d’utilit-
zar la provocació al màxim per
moure’ns. Cs neix com a dic de
contenció al separatisme, però no
fem les coses per molestar a ERC.
ERC sí que a vegades fa les coses
per molestar a Cs, com dir que Cs
passa primer perquè a ells no els
anava bé l’hora en què els citava
la ministra Montero.

Quina paradoxa: la generositat
amb Sánchez la té l’advocat de
l’Estat a qui ell va destituir
abans del judici al procés per-
què volia acusar per rebel·lió.
Tothom entendrà que no li tin-
gui cap estima al president del
govern, és evident. Però a mi
em paguen el sou per pensar i
no per desfogar-me ni per pen-
sar amb els budells ni deixar-me
portar per les entranyes. Cal
utilitzar el cap i no servir-te de
la representació de diputat per
als teus alleujaments personals.

Va viure el judici com els futbo-
listes que cauen de la convoca-

tòria per lesió o sanció i que a
casa rematen des del sofà?
Així va ser! L’estiu del 2018 vaig
fer pocs dies de vacances i la
resta de dies els vaig passar
aïllat en una casa de camp de
Segòvia estudiant-me el cas. I va
ser molt sagnant ser destituït al
novembre i que no servís de res
més enllà que el saber no ocupa
lloc. I no em va trucar ningú que
portés el cas! I era l’expert que
millor se sabia la causa. Però
soc incapaç de viure amb ran-
cor, és un virus tòxic que ho
contamina tot. A la feina tenia
dues pantalles: en una treballa-
va en el contenciós administra-
tiu tributari i en l’altra vaig veu-
re tot el judici.

El govern reformarà la sedició
al Codi Penal, hi ha indults en
curs i Òmnium vol l’amnistia.
Això és un engany del govern. I
li ho preguntem i es fa l’orni. O
Adriana Lastra diu que el Codi
Penal té dos-cents anys (quan
és del 1995) o que el Suprem ja
ha dit que els tipus són imper-
fectes. Quan el Suprem diu això
en moltes sentències i amb
molts tipus penals, ho fa per po-
sar de manifest com li resulta
de difícil i no perquè calgui mo-
dificar-los. I si això és un indult
encobert, és una vergonya: amb
el Codi Penal no s’hi juga. Des-
prés de la Constitució, és la nor-

ma més important, que et pot
privar de llibertat i del patrimo-
ni i no pot ser objecte de nego-
ciació política. I l’amnistia a Es-
panya no hi cap, és inconstitu-
cional. Qui l’admet es fixa en la
llei d’amnistia del 77 però obli-
da que el 78 es promulga la
Constitució i que dins de l’in-
dult i el dret de gràcia prohibeix
els indults generals. L’indult su-
posa que tu has actuat de forma
antijurídica però se’t perdona la
pena; l’amnistia el que fa és es-
borrar el delicte i el legislador
diu que no ho va ser i comporta
reparacions (el rescabalament
de sou no cobrat els anys a pre-
só i indemnització per danys
morals). Si no es permet l’indult
general, com s’ha de permetre
l’amnistia? Treure de la presó
qui diu que ho tornarà a fer li-
quida l’estat de dret.

Un cop Marchena sentencia
que és sedició, segueix creient
que hi va haver rebel·lió?
Jo, el primer. I amb altres juris-
tes, amb Manuel Aragón –ex-
magistrat del TC a proposta del
PSOE–, Tomás-Ramón Fernán-
dez, Enrique Gimbernat, una
autoritat i un catedràtic de pe-
nal que s’estudia a la facultat...
Discrepem de la sentència, i
se’n pot discrepar amb tot el
respecte i acatant-la. Quan els
condemnats diuen que tenen
dret a sortir perquè votar no és
delicte i que ho tornaran a fer,
això no és criticar amb respecte
ni acatar, això és desobeir. Per
mi el delicte de rebel·lió encai-
xava millor en els fets. I després
vaig fer un segon escrit d’acusa-
ció en relació amb la sedició,
que al final va ser el model, i
quan em van voler canviar els
fets negant la violència em nego
a firmar i em destitueixen. Era
possible veure-hi sedició, però
en el raonament la sentència té
dues trampes: establir per a la
violència requisits que no venen
al Codi Penal i dir que era un
somni. Però si l’endemà el con-
demnat surt i diu: “De somni,
res! No he enganyat al poble, vo-
lia la independència!” I si el Su-
prem hagués entrat en el com-
pliment de les penes hauria es-
talviat el que ara veiem amb el
tercer grau. ■

Edmundo Bal, portaveu adjunt de Cs al Congrés ■ ACN

De Gürtel
al Congrés.
Bal té dues vi-
des, la d’abans i
la de després
que li truqués
Albert Rivera, el
març del 2019.
Era l’advocat de
l’Estat que creia
en la rebel·lió i va
ser destituït per
Pedro Sánchez.
La ironia és que
ell va aconseguir
la condemna del
cas Gürtel que
va dur el PSOE a
La Moncloa.
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Àrea de Presidència
Direcció de Serveis de Secretaria,
adjunta a la Secretaria General

ANUNCI
Aprovació inicial del Reglament del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i la derogació del

Reglament actualment vigent, i sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública

Es fa públic per a general coneixement que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió cele-
brada el 29 d’octubre de 2020, va adoptar, entre d’altres, els acords d’aprovar inicialment el Re-
glament del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i la derogació del Reglament actualment
vigent, així com el de sotmetre’ls al tràmit d’informació pública, prèvia la inserció dels correspo-
nents anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis electrònic de la
corporació, per un termini de trenta dies hàbils, durant el qual podran presentar-se les al·lega-
cions, les reclamacions i els suggeriments que es considerin pertinents.

La consulta es pot efectuar a la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona, a través de l’enllaç
https://seuelectronica.diba.cat/es/csv.asp a la pestanya “Verificació de documents”, introduint el
codi segur de verificació (CSV) següent: 62cd98878904a0024a59

El termini d’informació pública al llarg del qual es podran formular al·legacions, reclamacions i
suggeriments, finalitzarà el proper dia 15 de desembre de 2020, data en la que es compliran els
trenta dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, que recull el text dels acords adoptats i que ha tingut lloc el dia 2 de no-
vembre de 2020.

José Luis Martínez-Alonso Camps

El Secretari delegat 

Barcelona, 2 de novembre de 2020
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Ajuntament de
Llinars del Vallès

ANUNCI
Relatiu a l’aprovació inicial del Pla d’ordenació urbanística municipal
El Ple de l’Ajuntament de Llinars del Vallès, en sessió de data 19 d’octubre de 2020, ha acordat
el següent:
PRIMER. Aprovar inicialment el Pla d’ordenació urbanística municipal, juntament amb l’Estudi
ambiental estratègic, redactats per l’equip Jornet-Llop-Pastor, SLP, en els termes que consten en
l’expedient.
SEGON. Obrir un període d’informació pública durant seixanta dies hàbils, comptats a partir de
l’endemà de la darrera publicació de l’anunci corresponent al BOPB, al DOGG, en dos diaris de
premsa periòdica de les de més divulgació en l’àmbit municipal i al tauler d’edictes de la seu
electrònica municipal http://llinarsdelvalles.eadministracio.cat. Els documents íntegres del POUM
es podran consultar al web municipal http://www.llinarsdelvalles.cat i, presencialment, a les ofici-
nes municipals que es determinin, per tal que les persones interessades puguin consultar la do-
cumentació i formular-hi les al·legacions que, si escau, creguin convenients.
TERCER. Donar audiència, simultàniament a la informació pública, als ajuntaments l’àmbit terri-
torial dels quals limiti amb el d’aquest municipi.
QUART. Efectuar, igualment, les consultes que procedeixin a les administracions públiques afec-
tades i al públic interessat.
CINQUÈ. Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de les seves competències secto-
rials.
SISÈ. Suspendre pel termini de dos anys l’atorgament de llicències urbanístiques per aquelles
àrees les noves determinacions de les quals suposin la modificació del règim urbanístic vigent;
aquestes àrees són les assenyalades en el “Plànol suspensió de tramitacions instruments de pla-
nejament i gestió urbanístics i de llicències” incorporat en el Document comprensiu del pla.”
Llinars del Vallès, 30 d’octubre de 2020
L’alcalde, Martí Pujol i Casals

ORGANITZACIÓ DE 
PRODUCTORS OLIAIRES

DE CATALUNYA 
CONVOCATÒRIA

D’ASSEMBLEA GENERAL
ORDINÀRIA

De conformitat amb allò acordat per la Jun-
ta Directiva de l’OPOC, i en compliment
dels Estatuts Socials de l’Organització, es
convoca tots els afiliats a l’OPOC que hagin
satisfet les quotes establertes a l’Assem-
blea General Ordinària que tindrà lloc el
proper 2 de desembre, a les 12:00 h en pri-
mera convocatòria i a les 12:10 h en sego-
na convocatòria, de forma telemàtica (us
notificarem el mitjà a www.opoc.org), amb
el següent ordre del dia:
- Lectura i aprovació de l’acta de la darrera
Assemblea General.
- Aprovació de comptes anuals i memòria
anual.
- Informació general de les accions realitza-
des.
- Presentació del pressupost per a l’any
2021.
- Precs i preguntes.
Es prega que confirmeu l’assistència. Tenim
a la vostra disposició tota la documentació
a tractar.
Reus, 29 d’octubre de 2020.
El president, Francesc Teixidó
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L’independentisme ha
convertit el Congrés en el
camp de batalla de la seva
discrepància estratègica i
dijous el xoc es plasmarà
amb tota la cruesa. Pedro
Sánchez, el president que
el 7 de gener va suar per ser
investit a la segona i per un
sol vot de marge gràcies a
l’abstenció d’ERC, derro-
tarà les esmenes a la totali-
tat del PP i Vox però també
dels independentistes
JxCat i la CUP amb una
gran majoria de gairebé
200 escons gràcies al vot
dels també independentis-
tes ERC i el PDeCAT. Amb
l’aval al desbloqueig del
pressupost del 2021, Sán-
chez no només dona l’esto-
cada final a qualsevol uni-
tat d’acció catalana al Con-
grés, sinó que assolirà que
l’emancipació de Ferran
Bel respecte a Laura Bor-
ràs incorpori quatre es-
cons del PDeCAT a l’equa-
ció de la governabilitat, i ai-
xò rebaixa el preu a pagar a
ERC, el PNB, Ciutadans i
EH Bildu. Si bé la inversió a
Catalunya és de 1.999,3
milions (16,5% del PIB) i
no arriba al 19% del pes del
PIB català, el primer tram
del fons europeu –27.000
milions viatgen ja inclosos
en els comptes– obre el joc
d’arrencar concessions.

En un pati públic de la

discussió política com és
Twitter, Quim Torra i la lí-
der del PNC, Marta Pascal,
verbalitzen l’antagonisme
estratègic. “És impossible
que el teu país sigui lliure i
socialment just si votes el
pressupost del país que et
vol sotmès i asfixiat econò-
micament”, va avisar Tor-
ra el cap de setmana. “No-
més qui té el sou assegurat
pot viure de la retòrica.
L’obligació dels polítics és
seure a la taula, negociar,
aconseguir el millor per al
país i arreglar els proble-

mes. L’alternativa és el blo-
queig, el no-res i el «bla bla
bla»”, s’hi va encarar Pas-
cal.

Gasolina fins al 2023
Amb menys virulència,
aquest mateix xoc es viu al
Congrés pel pes que té una
decisió transcendental
per a la legislatura: amb un
pressupost propi aprovat
al desembre o al gener, la
coalició del president Sán-
chez i el vicepresident Pa-
blo Iglesias s’assegura gai-
rebé completar el mandat

de quatre anys amb gasoli-
na al dipòsit fins al 2023
pel comodí de poder pror-
rogar-lo. ERC, amb Ga-
briel Rufián sobre el terre-
ny i Pere Aragonès al telè-
fon, està disposada a jugar
fort a la carta de l’estabili-
tat a Madrid i ja negocia les
esmenes a l’articulat per
esgrimir-les sense comple-
xos davant les eleccions
catalanes del 14 de febrer.
A ERC, li disputa el rol de
soci responsable Ciuta-
dans, que es vanta de ser
escoltat per la ministra

d’Hisenda, María Jesús
Montero, i que vol fer un
viratge a la dreta en fiscali-
tat, com ara frenar el re-
càrrec al dièsel.

Afavorir l’opció Chacón
Qui oposita a ser també
clau és ara Ferran Bel, el
portaveu del PDeCAT.
“Boicotejar el pressupost
una setmana després de
presentat no és raonable.
Però que al govern ningú
no interpreti que és un vot
favorable als comptes per-
què tenen marge de millo-

ra en clau catalana i ho
hem d’aprofitar”, avisa Bel
per diferenciar-se dels
companys de grup a JxCat
i donar un segell propi des
de Madrid a la candidatu-
ra d’Àngels Chacón. A dife-
rència de la rotunditat de
Torra, la portaveu de
JxCat, Laura Borràs, invo-
ca l’esmena a la totalitat
com un “toc d’atenció” i no
es tanca a negociar si el go-
vern s’hi avé. La bandera
del no numantí és només
de la CUP, que reprotxa al
PSOE i Podem no fer una
“política de redistribució
valenta en relació amb la
fiscalitat” i idear només
“mesures cosmètiques”
en l’IRPF i societats.

En el debat que s’inicia

dimecres i conclou dijous,
Sánchez ja sap que tindrà
151 vots de rebuig als
comptes i a favor del vet
–el PP (88), Vox (52)
JxCat (4), la CUP (2),
UPN (2), Coalició Canària
(1), el BNG (1) i Fòrum As-
túries (1)– i que aconse-
guirà 199 vots a favor de
no bloquejar els comptes:
els del PSOE (120) i Po-
dem (35), ERC (13), Cs
(10), el PNB (6), EH Bildu
(5), el PDeCAT (4), Més
País (3) i Compromís (1),
el cantàbric PRC (1) i Te-
rol Existeix (1). Quan es
debatin les esmenes, el ba-
zuca keynesià dels fons de
la UE seran un esquer
d’excepció per al nou i dis-
putat peix al cove. ■

David Portabella
MADRID

Sánchez tombarà amb ERC i el
PDeCAT el vet de JxCat i la CUP
a L’independentisme evidencia la seva discrepància estratègica votant antagònicament el tràmit
del pressupost dijous al Congrés a Rufián vol ser clau, Bel hi oposita i Borràs ho viu a l’expectativa

Borràs (JxCat) i Rufián (ERC) toparan dijous per la discrepància sobre l’aval al pressupost de Sánchez ■ J.C. HIDALGO / EFE

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

199
vots té Sánchez per derrotar
les esmenes a la totalitat (es
voten juntes dijous) gràcies a
ERC, PNB, Cs, PDeCAT i Bildu.
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