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NOMENAMENTS IRREGULARS I
SOBRESOUS A LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA
La CGT denuncia a Antifrau els nomenaments irregulars de la Diputació de Barcelona. Silenci absolut dels partits beneficiats.
ICV-EUiA, ERC, PSC i CiU callen sobre el
nomenaments d'urgència de set dels seus
membres, que incompleixen els requisits
fixats a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

E

ls vuit nomenaments temporals d'urgència a la Diputació de
Barcelona estan passant desapercebuts per la pràctica
totalitat de forces polítiques i sindicals del país, així com pels
mitjans de comunicació. L'única força que s'ha atrevit a denunciarho és la secció sindical de la CGT a aquesta institució, que va
trencar el silenci sobre el cas i va presentar ahir una denúncia a
l'Oficina Antifrau la irregularitat.
Fonts jurídiques han assegurat a aquest mitjà que els
nomenaments podrien constituir delictes contra la administració
pública contemplats als articles 404, 405 i 406 del Codi Penal
espanyol, relatius a la prevaricació dels funcionaris públics.
NO ES JUSTIFICA L'URGÈNCIA
Els nomenaments es van fer “per la via de la màxima urgència”
sense estipular “raons expressament justificades”, tal com exigeix
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Bàsic (article 10.1). Sobre els
nomenaments planen més ombres d'irregularitat, ja que tampoc es
van donar explicacions al ple de la Diputació posterior, tal com
exigeixen la Normativa de Personal al Servei de les Entitats Locals
de Catalunya (article 94.3) i la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya (article 291.3). La denúncia presentada per al CGT
afegeix que “en el text dels referits anuncis de nomenament tampoc
no s’especifica en cap cas el nom de la plaça a ocupar, ni la seva
dependència orgànica, ni les funcions a desenvolupar”.

d'ICV, Benet Lluís Moreno Campon, exvicepresident també del
Consell Comarcal del Baix Llobregat i dos excoordinadors d'àrea a
la Diputació. Aquests són Andreu Banús Guerrero, membre del
consell nacional d'ICV i excoordinador de l'Àrea de Salut Pública i
Consum, i Josep Comas Valls, excoordinador de l'Àrea d'Educació.
Els polítics d'ERC són Eduard López Domènech, vicesecretari
general de Coordinació Interna i Acció Electoral de la formació
republicana, i Josep Maria Civis Balasch, coordinador del grup
d'ERC a la Diputació. López Domènech ha ocupat càrrecs a òrgans
de la Diputació com el Consorci de Comunicació Local, la Xarxa
Audiovisual Local o el Patronat d'Apostes. Civis va ser regidor i
tinent d'alcalde d'ERC a l'Ajuntament de Sabadell, al qual la
Esquerra ha perdut representació. També director general d'Acció
Cívica de la Secretaria d'Acció Ciutadana del Departament de
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat, quan
aquest era comandat per Ausàs. No és el primer cop que Josep
Maria Civis accedeix a un càrrec com a polític, ja que el 17 de gener
va ser nomenat com a assessor del grup polític d'ERC en aquesta
institució.
Del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) han estat nomenats
Fernando Vallespinos Riera, excoordinador de l'Àrea de Medi
Ambient de la Diputació, i José Manuel de la Vega Carrera,
conseller a l'Assemblea General de CatalunyaCaixa en
representació de la Diputació de Tarragona, a més de membre del
PSC i la UGT.

POLÍTICS D'ICV-EUIA, ERC, PSC I CIU
El grup polític que més s'ha beneficiat dels nomenaments és ICVEUiA. Els 3 polítics nomenats van perdre les seves places a càrrecs
públics arran de derrotes electorals i, ara, han estat col·locats a la
Diputació. Es tracta del vicepresident i responsable d'organització

Per últim cal destacar el nomenament, per sis mesos,d'Enric Trias
Mañosa (CiU) -vinculat a CiU Ripollet- a la Direcció de Serveis
Jurídics de l'Àrea de Presidència.
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