
Un cop ratificada ahir per
part de la militància, la no-
va direcció de JxCat s’ha
fixat com una escomesa
principal intentar desfer
el nus que, ara mateix, te-
nalla les seves relacions
amb el PDeCAT. La volun-
tat dels gestors del nou
partit de Puigdemont és
que els demòcrates s’aca-
bin integrant, d’una ma-
nera més o menys tàcita,
al seu projecte. La forma-
ció, però, capitanejada per
David Bonvehí no està ni
de bon tros predisposada a
diluir-se en aquesta nova
organització i defensa
mantenir el seu estatus de
subjecte polític i, com a tal,
el que planteja és arribar a
una fórmula de col·labora-
ció com podria ser, per
exemple, una coalició de
cara a les pròximes elec-
cions al Parlament. Doncs
bé, la que ja és formalment
vicepresidenta de JxCat,
Elsa Artadi, es va encarre-
gar ahir de tancar la porta
a aquesta opció. “No farem
sumes de sigles”, va mani-
festar la també regidora a
l’Ajuntament de Barcelo-
na, que alhora va voler re-
calcar que l’estratègia per-
què el nou partit agafi
múscul no és sumar-hi
“organitzacions, sinó per-

sones”. I, en aquesta línia,
en tot just 10 dies ja s’hi
han sumat 900 nous mili-
tants.

Si l’endreça de l’anome-
nat espai postconvergent
acaba sense cap acord,
JxCat i el PDeCAT es po-
drien arribar a trobar, en
l’escenari més extrem, ba-
tallant electoralment en
un mateix espai. Sobre ai-
xò també en va parlar Ar-
tadi, assegurant: “Si altres
formacions decideixen
competir amb el lideratge
del president Puigde-
mont, ho respectem, però
nosaltres farem el nostre
camí.” Més explícit enca-
ra, si cal, va ser l’exconse-
ller de Cultura Lluís Puig,
que ahir va voler emfatit-
zar la voluntat que té la no-
va organització de no en-
cotillar-se políticament
amb referències del pas-
sat: “JxCat no deixava de
ser una coalició presenta-
da per uns partits dels
quals en bona part no vo-
lem saber res. No tota la vi-
da serem els postconver-
gents del 3%, m’imagino
jo”, va ser la seva reflexió.

Pel que fa a la nova di-
recció de l’organització,
ahir es va tancar el termini
per validar-la sense que hi
hagués la més mínima sor-
presa. Carles Puigdemont
ha estat ratificat com a
president amb un 99,3%

de vots; mentre que Jordi
Sànchez serà el secretari
general (94,23%). Les
quatre vicepresidències,
les ocuparan Jordi Turull
(93,47%), Elsa Artadi
(88,12%), Anna Erra
(79,15%) i Josep Rius
(73,66%). ■

a Artadi descarta fórmules intermèdies d’acord com ara una
coalició a Ratificada la direcció del partit de Puigdemont

JxCat pressiona el
PDeCAT per fer una
endreça acordada
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La ja vicepresidenta de JxCat, Elsa Artadi, és contrària a una coalició amb el PDeCAT ■ EFE
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La fiscalia de l’Audiencia Na-
cional ha decidit obrir una in-
vestigació contra el coordina-
dor nacional d’ERC i vicepre-
sident del govern, Pere Arago-
nès, per determinar si les críti-
ques que va fer al rei emèrit
són constitutives d’un delicte
d’injúries a la corona i, per

POLÍTICA

La fiscalia investiga Aragonès
per injúries contra la monarquia

tant, susceptibles que acabin
donant peu a una querella.
Segons va avançar ahir el ro-
tatiu ABC, l’actuació del mi-
nisteri públic té el seu origen
en una denúncia presentada
per l’entitat Concordia Real
Española, i se sustenta en
unes declaracions que va fer

Aragonès el 18 de juliol en què
titllava els Borbons “d’organit-
zació criminal” i la monarquia
de ”corrupta”. A banda del di-
rigent d’ERC, el procediment
també afecta les líders del
BNG, Ana Pontón, i d’Enda-
vant Andalusia, Teresa Rodrí-
guez. ■ REDACCIÓ
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Ajuntament
del Morell

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament del Morell, en sessió
de 30 de juliol de 2020, ha aprovat inicialment
el Reglament regulador del servei de Guàrdia
Municipal de l’Ajuntament del Morell i l’Orde-
nança municipal de guals del Morell.

De conformitat amb el que preveu l’article 178
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, en concor-
dança amb el que disposa l’article 63 del De-
cret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’apro-
va el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, el Reglament i l’Ordenança
resten exposats al públic pel termini de 30
dies, comptats des de l’endemà de la publica-
ció d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona o al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, prenent com a re-
ferència l’última d’aquestes publicacions, per-
què els interessats puguin examinar els expe-
dients i presentar-hi les reclamacions que
considerin convenients.

En cas de no presentar-se reclamacions o
suggeriments durant l’indicat termini, els
acords inicials esdevindran definitius, tal com
preveu l’article 178.1.c) de l’esmentat Text re-
fós de la Llei municipal i de règim local de Ca-
talunya, i també d’acord amb el que disposa
l’article 65.1 del Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals, i podran llavors els
interessats presentar recurs contenciós admi-
nistratiu davant del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya en el termini de dos mesos.

El Morell, 5 d’agost de 2020

Eloi Calbet Ferran

Alcalde
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ANUNCI

Es fa públic que el Ple del Consell Comarcal del Maresme, reunit en sessió ordinària celebrada de
forma telemàtica en data 21 de juliol de 2020, a l’empara de l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’a-
bril, reguladora de les bases del règim local, ha aprovat inicialment, entre altres ordenances, la mo-
dificació de l’Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de la taxa per la prestació del servei d’alertes me-
teorològiques i de seguiment atmosfèric.

El text de dita ordenança fiscal s’exposa al públic mitjançant la inserció d’un anunci en el Butlletí Ofi-
cial de la Província de Barcelona núm. 2020020294 de data 30 de juliol de 2020 i al tauler electrònic
de la corporació, i resta a disposició del públic a la Secretaria general d’aquesta corporació, a la
plaça Miquel Biada, núm. 1 de Mataró.

El present anunci s’insereix en el present diari d’acord amb el que preveu l’article 17 del Text refós
de la Llei reguladora d’hisendes locals, i el text de la modificació de dita ordenança fiscal consta al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona que ha estat referenciat.

La dita exposició pública es fa durant el termini de trenta dies, durant els quals els interessats po-
dran examinar-lo i si escau presentar-hi al·legacions i/o suggeriments davant el Ple. En cas que no
se’n presenti cap, la modificació de l’ordenança fiscal referida esdevindrà aprovada definitivament
amb caràcter automàtic.

Mataró, 31 de juliol de 2020

Anna Antoja Serra

Gerent
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