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En la segona tanda del go-
vern per parlar del pressu-
post amb els grups parla-
mentaris, ahir era el torn
del PSC, que considera
que la negociació encara
no ha començat. “Anem a
un ritme lent. Queden
quinze dies i no ha comen-
çat cap negociació”, va la-
mentar la portaveu del
PSC a la cambra, Alícia
Romero, que va assegurar
que l’executiu encara no
ha ofert concrecions ni ha

facilitat la documentació
que els van demanar en la
primera trobada.

Per la seva banda, En
Comú Podem va fer arri-
bar al govern un docu-
ment de propostes per co-
mençar a negociar els
comptes “demà mateix”,
que inclouen un escut so-
cial de mil milions d’euros i
una fiscalitat progressiva,
que implica augmentar els
trams superiors de l’IRPP
i apujar l’impost de patri-
moni. Romero va criticar
que “sembla més un titu-
lar molt típic dels comuns

que no un tema que porti
un impacte real al pressu-
post de la Generalitat”.

Avui la tanda inclou
una reunió tècnica amb
Junts, que esperarà a co-
nèixer amb més detall la
proposta del departament
de Natàlia Mas abans de
fer-li arribar el decàleg de
mesures fiscals i socials
que va anunciar fa un pa-

rell de setmanes. “Es va fer
una primera reunió i vam
demanar tot un seguit
d’informació. No poden
dir que són els comptes del
conseller Jaume Giró, per-
què ell només va pactar els
grans números de cada de-
partament”, va explicar
ahir el secretari general
del partit, Jordi Turull, a
El món a RAC1. ■
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El PSC nega que
la negociació
pel pressupost
hagi començat
a Els comuns proposen al govern un
escut social de mil milions i una nova
fiscalitat per aprovar els comptes

La portaveu del grup socialista, Alícia Romero ■ ACN

La presidenta del Parla-
ment suspesa, Laura Bor-
ràs, demanarà la recusa-
ció del president del Tribu-
nal Superior de Justícia
(TSJC), Jesús María Bar-
rientos, en el judici per
presumpte fracciona-
ment de contractes quan
dirigia la Institució de les
Lletres Catalanes.

El Tribunal Suprem ha
anul·lat recentment, a ins-
tàncies de la republicana
Anna Simó, la sentència
del TSJC que el 2020 va
condemnar quatre mem-
bres de la mesa del Parla-
ment que presidia Carme
Forcadell per desobedièn-
cia, per falta d’imparciali-
tat de Barrientos i d’un al-
tre magistrat.

D’altra banda, el presi-
dent del TSJC, que és el po-

nent de la sentència con-
tra Borràs, ja va ser recu-
sat en el judici a la mesa
que encapçalava Roger
Torrent, a instàncies de
l’exvicepresident primer,
Josep Costa. ■

Borràs recusarà el
president del tribunal
que la jutjarà
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Jesús María Barrientos,
president del TSJC ■ ACN
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ANUNCI

Es fa públic que, mitjançant Decret núm. 699/22 de data 15 de novembre de 2022, el President 
del Consell Comarcal del Maresme ha resolt el que resulta del tenor literal següent, transcrit 
parcialment i únicament pel que fa als dispositius primer, segon i tercer:

“Atès allò que disposen els articles 11 i 26 del Reglament orgànic comarcal;

Vist que en data 19 de juliol de 2019 es va constituir el Consell Comarcal del Maresme, 
determinant així la composició del Ple de la corporació;

Vist que, tal com es va posar en relleu al Decret de Presidència núm. 540/22, de 20 de setembre 
de 2022, per necessitats organitzatives de l’equip administratiu s’ha hagut de disposar de l’espai 
on s’ubicava la sala de Plens de la seu del Consell Comarcal del Maresme, plaça Miquel Biada, 
1 de Mataró, i que no hi ha la possibilitat material de celebrar les sessions del Ple a la seu del 
Consell Comarcal del Maresme, entenent que aquesta circumstància, i fins al moment en què 
es pugui disposar d’un espai a la seu destinat a la Sala de Plens, es configura com una causa 
de força major prevista a l’article 8 del Reglament orgànic comarcal i, per tant, amb la prèvia 
informació a la Junta de Portaveus, portada a terme el 19 de juliol de 2022, i donant-ne la major 
difusió a aquesta circumstància a fi i efecte que qualsevol ciutadà/na interessat/da pugui assistir 
a la sessió i conegui el lloc de celebració; el President, en aquest supòsit, està facultat per decidir 
la celebració en lloc diferent de la seu del Consell Comarcal, en aquest cas a la Sala Polivalent 
de l’edifici Cabot i Barba, propietat de l’Ajuntament de Mataró, contigu a l’edifici seu del Consell 
Comarcal del Maresme, a la plaça Miquel Biada, 5 de Mataró, i excepcionalment s’escau la 
celebració de la sessió plenària ordinària prevista pel proper 22 de novembre de 2022 a la Sala 
Polivalent del Centre Cívic Cabot i Barba; 

De conformitat amb les atribucions que em confereixen l’article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local; l’article 53.1.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així 
com l’article 41.4 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals 
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre;

Atès l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local en la seva 
versió vigent en data 1 d’abril de 2020;

Vist l’informe emès en data 9 de setembre de 2022 per la directora de l’Àrea de Serveis Generals 
i la gerent del Consell Comarcal del Maresme, mitjançant el qual justifiquen la celebració de 
les sessions plenàries a la Sala Polivalent de l’edifici Cabot i Barba, situat a la plaça Miquel 
Biada, 5, atès que els espais que estaven destinats a Sala de Plens de la seu del Consell 
Comarcal del Maresme han estat redestinats a taules i despatxos de treball per a personal dels 
diferents serveis del Consell Comarcal del Maresme, i això provoca la situació de força major 
d’impossibilitat temporal de celebració de les sessions plenàries en els espais que fins fa poc 
estaven destinats a Sala de Plens, constituint aquest un supòsit previst a l’article 8 del ROC;

Vist que es continuen fent gestions per tal de solucionar aquesta situació temporal i disposar així, 
en breu, d’una sala a la seu del Consell Comarcal que es pugui destinar a Sala de Plens; 

Atès l’art. 11 del Reglament orgànic comarcal i l’art. 80.1 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals;

Fent ús de les atribucions que tinc conferides,

HE RESOLT:

PRIMER. DETERMINAR l’existència de força major a l’efecte d’allò recollit a l’article 8 del  
Reglament orgànic comarcal, que posa de manifest que el Ple celebrarà les seves sessions a 
la seu del Consell Comarcal, o lloc habilitat a l’efecte en el territori comarcal en els casos de 
força major, la qual cosa es farà constar en acta. En aquest supòsit, el President estarà facultat 
per decidir la celebració en lloc diferent de la seu del Consell Comarcal, prèvia informació a la 
Junta de Portaveus, i es farà la major difusió d’aquesta circumstància, a fi i efecte que qualsevol 
ciutadà/na interessat/da en assistir a la sessió conegui el seu lloc de celebració.

SEGON. DETERMINAR com a lloc de celebració de la sessió Plenària ordinària del Consell 
Comarcal del Maresme prevista pel proper 22 de novembre de 2022 la Sala Polivalent de 
l’edifici Cabot i Barba, ubicada a la plaça Miquel Biada, 5 de Mataró, determinant que 
aquesta situació seguirà fins que es pugui disposar d’un espai a la seu del Consell Comarcal del 
Maresme destinat a Sala de Plens.

TERCER. PUBLICAR els dispositius precedents a la seu electrònica del Consell Comarcal del 
Maresme, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i en un diari de tirada comarcal, a l’efecte de donar difusió d’aquesta circumstància, a 
fi i efecte que qualsevol ciutadà/na interessat/da en la sessió conegui el seu lloc de celebració.”

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de 
dos mesos comptat des del dia següent al de la seva publicació.

Alternativament i de manera potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes comptat des del dia següent al de la seva publicació.

Mataró, 15 de novembre de 2022

Anna Antoja Serra

Gerent
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MUTUALITAT COL·LEGIAL DE 
PREVISIÓ SOCIAL, MUTUALITAT 
DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA 

FIXA, EN LIQUIDACIÓ

Per Resolució del director general de 
Política Financera, Assegurances i Tresor 
de la Generalitat de Catalunya de data 8 de 
novembre de 2022, es va aprovar la disso-
lució de la Mutualitat Col·legial de Previsió 
Social, Mutualitat de Previsió Social a Prima 
Fixa, en liquidació, domiciliada al Passeig 
de la Bonanova, 47, de Barcelona (08017), 
alhora que se li va revocar l’autorització 
administrativa per fer previsió social i s’obre 
el període de liquidació.

L’Assemblea General extraordinària cele-
brada el 29 de juny de 2022 va adoptar 
per unanimitat, entre altres acords, establir 
el dia 30 de juny de 2022 com a data de 
venciment anticipat de les assegurances 
contractades pels seus mutualistes.

Mitjançant aquest anunci, els liquidadors 
efectuen una crida als creditors no cone-
guts perquè sol·licitin el reconeixement del 
seu crèdit, per mitjans electrònics a l’adreça 
colegial@mutualitats.cat o presencialment a 
l’oficina liquidadora, situada al carrer Roger 
de Llúria, 119, 4t 2a, 08037 Barcelona, amb 
cita prèvia que poden sol·licitar al telèfon 
934671727 (horari de dilluns a divendres, de 
10 a 13 hores), advertint que qui no formuli 
cap reclamació en el termini d’un mes des 
de la data de publicació d’aquest anunci no 
serà inclòs a la llista de creditors.

Barcelona, 14 de novembre de 2022.

Cristóbal Sarrias Cárdenes
En representació de la Federació

de Mutualitats de Catalunya,
liquidadora de l’Entitat
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ANUNCI

La Junta de Govern Local d’aquest 
Ajuntament, en la seva sessió celebrada el 
dia 19/10/2022, va acordar l’aprovació inicial 
de dos expedients de modificació puntual de 
dos plans parcials urbanístics de les NNSS 
municipals, d’acord amb el detall següent:

- Modificació puntual de la normativa 
urbanística del Pla parcial urbanístic S-10 
de Móra la Nova

- Modificació puntual del Pla parcial 
urbanístic d’ús residencial S-17, per la 
regulació dels paràmetres urbanístics de 
l’Illa 2 del sector, de Móra la Nova.

De conformitat amb el que s’estableix a 
l’article 85.4 de la Llei del Text refós de 
la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislat iu 1/2010, de 3 d’agost,  els 
expedients de referència se sotmeten a 
informació pública pel termini d’un mes, 
comptat des de l’endemà de la publicació 
d’aquest anunci en el BOPT o en el DOGC, 
prenent com a referència l’última d’aquestes 
publicacions, per tal que les persones 
interessades puguin examinar-lo i presentar-
hi les al·legacions i els suggeriments que 
considerin oportuns. Igualment, restarà 
exposat l’anunci a la plataforma e-Tauler i al 
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 

L’expedient podrà examinar-se, dins de 
l’horari d’atenció al públic, de 10:30 a 14:00 
h, a la secretaria municipal.

La qual cosa es publica per a coneixement 
general.

Móra la Nova, 7 de novembre de 2022

Francesc X. Moliné Rovira

Alcalde

Ajuntament de
Móra la Nova
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“El català no es toca.” Així
de contundent es va mos-
trar ahir la vicepresidenta
del Parlament, Alba Ver-
gés, després de reunir-se a
Brussel·les amb diferents
eurodiputats i represen-
tants de l’Eurocambra.
Vergés va defensar el mo-
del d’immersió lingüística
i va mostrar la seva discon-
formitat amb la missió
d’eurodiputats que inves-
tigarà la situació del caste-
llà als centres educatius
del país, acceptada el pas-
sat mes d’octubre pel Par-
lament Europeu. “La mis-
sió va ser sol·licitada amb
un biaix claríssim, inten-
tant fer creure que el que
està en perill a les escoles
és el castellà”, va declarar.
La representant parla-
mentària també va asse-
gurar que membres de
l’Eurocambra li havien
transmès la predisposició
a fer un seguiment sobre la
qüestió de l’ús del català a
les sessions plenàries.

Alba Vergés a
Brussel·les:
“El català no
es toca”
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La nova consellera d’Acció
Exterior, Meritxell Serret,
va comparèixer ahir al
Parlament per definir els
eixos de la seva gestió, en-
tre els quals destaca la vo-
luntat de no obrir noves
delegacions a l’estranger.
“Cal consolidar les delega-
cions existents amb més
recursos”, va dir Serret,
que va afegir que aquestes
són la porta de Catalunya
al món: “Són una eina per
als ciutadans, per a les em-
preses, les entitats i per a
les institucions”, va dir.

La consellera tancava
així la porta a la possibili-
tat d’obrir una delegació a
Israel, projecte que Junts

havia defensat quan era
en el govern. Segons va ex-
plicar Serret, no hi havia
pressupost previst ni cap
decret o dotació que ho
tingués previst.

La nova representant
d’Acció Exterior conside-
ra que Catalunya pot ser
un aliat útil en el marc eu-
ropeu: “El compromís de
Catalunya amb Europa no

són només paraules. Cata-
lunya pot contribuir a fer
que Europa afronti els rep-
tes energètics, digitals i de
ciberseguretat”, va asse-
gurar.

Finalment, la conselle-
ra creu essencial que l’ac-
ció exterior catalana es ba-
si, va dir, en la credibilitat,
la utilitat i la reputació:
“En la mesura en què si-
guem més creïbles esta-
rem en millors condicions
d’explicar de forma rigoro-
sa com abordem el conflic-
te polític”, va assegurar
Serret, que considera que
cal reivindicar la defensa
de la independència i la pe-
tició de celebrar un refe-
rèndum, i potenciar a es-
cala internacional l’aposta
pel diàleg i la negociació.

Clara Ribas
BARCELONA

Serret descarta obrir més
delegacions a l’exterior
a Elimina així la possibilitat que hi pugui haver una representació catalana a
Israel a Assegura que Catalunya pot ser un “aliat útil“ a Europa

La consellera d’Acció Exterior, Meritxell Serret ■ AGÈNCIES
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