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L’alcalde d’Agramunt, d’ERC,
relleva Bosch a Acció Exterior
aBernat Solé, també diputat, pren avui possessió del càrrec de forma telemàticaa El partit tria un

“extern” a la conselleria per gestionar la crisi oberta arran d’un presumpte cas d’assetjament
Redacció
BARCELONA

L’alcalde d’Agramunt i diputat d’ERC al Parlament,
Bernat Solé, serà el nou
conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, segons va informar ahir el
govern i el seu partit. Solé
va ser proposat per ERC
per ocupar el departament que Alfred Bosch va
deixar a principis de març
i el president de la Generalitat, Quim Torra, el nomenarà avui mateix. La presa
de possessió, però, tindrà
lloc demà, dissabte, de forma telemàtica en una videoconferència en la qual
també participaran Torra
i la consellera de Presidència, Meritxell Budó, que
substitueix el secretari del
govern. Solé deixa l’alcaldia després de nou anys.
El també diputat al Parlament va explicar ahir en
un comunicat que acceptava l’encàrrec “amb la recança d’haver de deixar de
ser alcalde d’Agramunt”,
però amb “il·lusió, determinació i compromís amb
el país i amb els valors republicans”. Segons ERC,
cal que lideri la conselleria
una persona “externa” al
departament que faci
“una aproximació neutra”
als esdeveniments que
van precipitar la dimissió
de Bosch com a conseller

La xifra

—————————————————————————————————

9

anys és el temps que Bernat
Solé ha estat al capdavant de
l’alcaldia d’Agramunt.

El diputat Bernat Solé és el nou conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència ■ EL PUNT AVUI

–la mala gestió d’un presumpte cas d’assetjament
sexual per part del seu excap de gabinet–. El partit
confia en l’experiència en
gestió d’equips de Solé i en
destaca el seu perfil “més
polític que tècnic”. “El departament ja té un equip
amb un alt coneixement
tècnic i del sector que està
donant bons resultats en
la tasca d’internacionalitzar i de presentar Catalunya al món”, van esgrimir.
Solé, però, té oberta una
causa al Tribunal Superior

És dels pocs alcaldes que continua imputat per l’1-O

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

Nascut a Agramunt (Urgell)
el 1975, és enginyer industrial
superior per la Universitat
Politècnica de Catalunya i va
exercir d’enginyer en l’àmbit
empresarial. També és professor de tecnologia del departament d’Educació.
Afiliat a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) des
del 2006 va ser secretari de
comunicació de l’executiva
comarcal de l’Urgell i és se-

ERC guanya i la majoria
independentista creix
J.A.
BARCELONA

La primera onada del baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) torna a donar la victòria a
ERC al Parlament i un possible increment de la majoria independentista a la
cambra. L’enquesta, feta a
2.000 persones entre el 10

de Justícia de Catalunya
(TSJC) pel referèndum de
l’1 d’octubre de 2017 i està
a punt d’anar a judici.
L’acusen de desatendre la
prohibició del Tribunal
Constitucional (TC) que
suspenia la consulta i advertia els alcaldes del seu
deure d’impedir-la. La magistrada instructora del
cas assenyala que Solé va
participar en el referèndum i que “no només no va
impedir la votació, sinó
que durant la jornada va
prendre decisions sobre la
col·locació de les urnes i el
tancament de l’edifici”. El
passat 12 de novembre, a
més, la fiscalia va sol·licitar al TSJC que es jutgés el
republicà per un delicte de
desobediència també per
l’1-O i va demanar que li
imposessin un any i mig

de febrer i el 9 de març,
amb un procés de ponderació pel record de vot imputat, dona als republicans entre 33 i 35 seients,
seguits de JxCat (28-30),
el PSC (23-24), Cs (1618), els comuns (13-14),
la CUP( 8-9), el PP (7-8) i
potser Vox (0-2). D’aquesta manera l’independentisme podria ampliar l’ac-

tual majoria absoluta fins
a 75 diputats, contra els
70 que té actualment. El
35,5% consideren que Catalunya ha de ser un estat
independent i el 57,5%
suspèn l’acció del govern
català, que rep una puntuació mitjana de 3,47. El
líder d’ERC, Oriol Junqueras, és l’únic que aprova,
amb una nota de 5,75. ■

cretari de política territorial
de l’executiva regional de
Lleida. Del 2007 al 2011, va
ser regidor de l’Ajuntament
d’Agramunt i el 2011 va obtenir l’alcaldia d’Agramunt. A
més de l’acció política, Solé
està vinculat a diverses entitats culturals i esportives. El
9 de març passat, el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya va desestimar un recurs d’apel·lació de la defen-

sa de Solé. Les parts han de
presentar ara els seus escrits.
La fiscalia, però, ja va sol·licitar que s’imposés a Solé un
any i mig d’inhabilitació per a
càrrec públic perquè entén
que el nou conseller com a alcalde l’1-O no va atendre l’ordre del Tribunal Constitucional d’impedir el referèndum.
Solé és dels pocs alcaldes
que continua imputat pels
fets de l’1 d’octubre del 2017.

d’inhabilitació per a càrrec públic i una multa de
24.000 euros.
Alfred Bosch va dimitir
el passat 9 de març després que va sortir a la llum
que el seu excap de gabinet, Carles Garcias, va ser
destituït per diverses acusacions d’assetjament sexual a treballadores del departament. En la informació es deia que haurien mirat de recol·locar-lo en un
altre àrea del departament se. A més, va crear
un nou xoc en el si del govern perquè no va fer cas
del protocol. ■
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Un sector de
l’ANC pressiona
amb cotxe per
per fer una llista Entren
les portes giratòries
en les eleccions de l’aeroport del Prat
El cotxe dins del vestíbul de la terminal de l’aeroport ■ EFE

SEGURETAT

Francesc Espiga
BARCELONA

301745-1226267Q

Les circumstàncies són les
que són, i la crisi del coronavirus ha obligat l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) a replantejar el
funcionament de la seva
cimera general, que es va
iniciar dijous i finalitza demà. La impossibilitat de
fer la trobada presencial
farà que no hi hagi debats
públics ni plens. Així les
coses, l’ordre del dia se circumscriurà, únicament, a
la votació per via telemàtica de la proposta de full de
ruta del secretariat, amb
les esmenes corresponents. Igualment, també
s’hauran de ratificar qüestions d’índole més interna
com ara la modificació
dels estatuts de l’Assemblea. En total, 44.571 associats tenen dret a vot, i
tant les dades de participació com els resultats
dels diferents punts a ratificar no es coneixeran fins
dilluns.

El full de ruta que surti
de la trobada serà determinant per al present i futur
més immediat de l’ANC, ja
que fixarà la seva posició i
acció política per als pròxims dos anys. I, sobre això, són diverses les agrupacions territorials que
han fet arribar esmenes al
document original. Una de
les 118 que encara estan
vives, i per tant s’hauran
de votar, és la de les assemblees de l’Hospitalet de
Llobregat i l’Alt Urgell, on
es demana que l’entitat
impulsi “una candidatura
des de la societat civil...
que doni prioritat absoluta
a la implementació efectiva de la República”. Per
dir-ho més explícitament
si cal, el propòsit seria presentar-se ja als pròxims comicis al Parlament. La proposta topa amb l’oposició
de bona part de l’actual direcció, començant per la
seva presidenta, Elisenda
Paluzie, que propugna que
l’Assemblea ha de mantenir un paper de neutralitat

en tota cita electoral. De
fet, aquest principi ja queda recollit en l’article 2.4
dels seus estatuts.
Un dels capítols del full
de ruta que ha suscitat
més debat, en forma d’esmenes, és l’apartat relatiu
al lligam que ha de tenir
l’ANC amb els partits independentistes. El plantejament de base que fa el text
és que la via unilateral és
l’únic mecanisme viable
per assolir la independència. I, sobre això, hi ha força consens intern. La cosa,
però, comença a grinyolar
quan el document parla de
donar suport electoral només a les formacions que
apostin per aquesta fórmula i, a més, s’assenyala
que “es denunciarà públicament” les que hagin defensat la unilateralitat però, a la pràctica, la incompleixin. Algunes agrupacions no comparteixen
aquesta tesi, que interpreten com una “amenaça”, i
per això hi han fet esmenes. ■

clames islamistes. Faltaven minuts per a les cinc de la matinada quan el cotxe va accedir
amb tota la intenció per les
portes giratòries i va aconseguir entrar al vestíbul de la
planta 0 de la terminal 1 i els
dos ocupants van baixar, i ana-

■ TURA SOLER
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independentistes és un dels altres eixos clau de discussió

Estrany i alarmant episodi ahir
a la matinada a l’aeroport del
Prat: un cotxe ocupat per dos
homes albanesos va accedir a
través de les portes giratòries
dins de la terminal i quan els
Mossos van anar a arrestar-los
un dels assaltants va fer pro-

EDICTE

116737-1221669Q

a La proposta es votarà en l’assemblea general de l’entitat,
que es fa de manera telemàtica a La relació amb els partits

ven a peu cap a la zona restringida quan els van detenir.
El fet que un dels ocupants
cridés missatges sospitosos
de terrorisme i l’estranyesa de
l’acció en si mateixa van fer
que s’activessin tots els protocols antiterroristes i que els
Arro, els Tedax i la unitat canina dels Mossos anessin a fer
les comprovacions per veure si
el vehicle portava explosius i
comprovar si els detinguts
constaven als arxius amb antecedents o com a subjectes
radicalitzats. No hi havia explosius, els detinguts no tenien
antecedents als arxius dels
Mossos i, passades unes hores, també es va descartar que
tinguessin un mòbil terrorista.
Sí que es va comprovar que almenys un dels arrestats anava
molt drogat quan van accedir
a l’aeroport... Arran del succés,
tal com va exposar el comissari en cap dels Mossos, Eduard
Sallent, es replantejarà si cal
revisar el sistema de vigilància
als accessos l’aeroport.

De conformitat amb allò que preveu l'ordenança fiscal núm. 1 del Consell Comarcal del Pallars
Jussà, reguladora de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport, tractament i
eliminació de residus municipals i altres residus domiciliaris, residus comercials i recollida selectiva de paper-cartró, vidre, envasos i matèria orgànica, publicada inicialment al BOPL núm. 137 de
14 de novembre de 1989, i modificada posteriorment i resta de legislació aplicable, es fa públic
que per Decret del President del Consell Comarcal del Pallars Jussà, del dia 18 de març de 2020,
es va aprovar inicialment el Padró Fiscal de la taxa esmentada, de cobrament periòdic, corresponent a l'exercici de 2020, que romandrà exposat al públic a la Secretaria d'aquest Consell durant
el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la data de publicació d’aquest edicte al
BOPL, als efectes de consulta i reclamacions, de conformitat amb l’article 14 .2 c) del Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març.
El termini d'ingrés serà el comprés entre els dies 1 de juny de 2020 al 17 d’agost de 2020, ambdós inclosos.
D’acord amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària i l’article 14 .2 c) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
RDL 2/2004, de 5 de març, es notifiquen col·lectivament els rebuts derivats d’aquest padró.
Els deutes tributaris es podran ingressar durant el termini indicat a qualsevol oficina de l’entitat
bancària col·laboradora, o bé domiciliar el seu pagament a qualsevol establiment bancari, durant
l'horari d'atenció al públic d'aquestes entitats.
Transcorregut el termini d'ingrés voluntari s'aplicarà un recàrrec del 10 % als rebuts no satisfets i
es procedirà a la seva exacció per la via de constrenyiment, incorporant-hi els interessos de demora i les costes que, si s'escau, es puguin produir.
Transcorregut el termini d'informació pública l'expedient s'entendrà aprovat definitivament en el
cas que no s'hagin presentat reclamacions, sense necessitat de prendre qualsevol altre acord.
Contra l'aprovació definitiva del padró esmentat, les persones legitimades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant el President del Consell en el termini d'un mes des de l’aprovació definitiva, sense perjudici que en qualsevol moment puguin rectificar-se les errades materials.
Alternativament es podrà interposar, en el termini de dos mesos, recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la ciutat de Lleida .
El recurs de reposició s’entendrà desestimat passat un mes des de la seva presentació, si no es
resol abans, a partir d’aquell moment es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant
el Jutjat Contenciós Administratiu de la ciutat de Lleida en el termini de 6 mesos.
En el cas de resolució expressa del recurs de reposició el termini serà de dos mesos. Això no
obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs o acció que s’estimi procedent.
Tremp, Pallars Jussà, 18 de març de 2020
Josep M. Mullol Miret
President

