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CDC recol·loca a la Generalitat una dotzena
de càrrecs víctimes de les eleccions
municipals

Convergència ha recol·locat a la Generalitat una dotzena de
regidors i d'alts càrrecs que van perdre la feina després de la
caiguda de CiU en les eleccions municipals del 24 de maig. La
dimissió o l'acomiadament d'alts càrrecs d'Unió, arran de la
ruptura de CiU, ha servit per recuperar ara quadres convergents
damnificats pels canvis polítics als ajuntaments.

Marc Font

Convergència ha recol·locat a la Generalitat una dotzena de regidors i d’alts càrrecs que van
perdre la feina després de la caiguda de CiU en les eleccions municipals del 24 de maig. La dimissió
o l’acomiadament d’alts càrrecs d’Unió, arran de la ruptura de CiU, ha servit per recuperar ara
quadres convergents damnificats pels canvis polítics als ajuntaments. En els comicis locals, encara
amb la sigla de CiU, la formació va perdre 110.000 vots —es va quedar en 668.000—, més de
500 regidors i 90 alcaldies. La pèrdua més notable va ser, sens dubte, l’alcaldia de Barcelona, ara
en mans del govern de Barcelona en Comú, encapçalat per Ada Colau. I és precisament de la capital
catalana d’on provenen bona part dels recol·locats per CDC.

La primera conseqüència visible de la fi de CiU va ser el nomenament de tres dirigents de CDC per
rellevar els consellers dimissionaris d’UDC. Així, Jordi Jané va substituir Ramon Espadaler al
capdavant d’Interior; Meritxell Borràs assumia Governació, fins aleshores en mans de la
vicepresidenta Joana Ortega, i Jordi Ciuraneta passava a encapçalar el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, que en els darrers anys havia tingut Josep Maria Pelegrí com a
conseller. A més a més, la consellera de Benestar, Neus Munté, va ser ascendida a vicepresidenta,
per acabar d’assumir les tasques de Joana Ortega.

Repassem, però, el cas dels 12 alts càrrecs convergents recol·locats amb certa discreció
aprofitant la renúncia, la dimissió o l’acomiadament d’alts càrrecs pertanyents a Unió Democràtica
de Catalunya.

Joan Delort
Segurament és el cas més conegut dels càrrecs recol·locats. Nou director general de Protecció Civil
de la conselleria d’Interior, Joan Delort agafa el testimoni de Jordi Aurich. Amb una àmplia
trajectòria institucional, era el gerent de la Guàrdia Urbana de Barcelona del govern de Trias i va
anunciar la seva marxa el 29 de maig, abans que Ada Colau fos investida alcaldessa. Abans havia
estat secretari de Seguretat —i responsable dels Mossos d’Esquadra— durant els dos governs
tripartits i assessor de Felip Puig en la seva etapa de conseller d’Interior. Originàriament agent de la
Guàrdia Urbana de Barcelona, durant l’alcaldia de Joaquim Nadal va ser intendent de la policia local
de Girona durant més d’una dècada. El 1997 va saltar a la Generalitat com a subdirector de
coordinació de policies locals i el 2001 va ser nomenat director del Servei Català de Trànsit. Amb
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l’arribada del tripartit va canviar de càrrec, però va mantenir-se al Govern.

Carles Mas Lloveras
El 25 de juny va ser nomenat assessor del secretari del Govern, Jordi Baiget. Carles Mas, que tindrà
un sou de 60.929,26 euros bruts l’any, va ser gerent del districte d’Horta-Guinardó durant el mandat
passat, amb Xavier Trias d’alcalde de Barcelona.

Carles Combarros Vilaseca
El nou director del Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR) era regidor de CiU a l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet, on el 24-M CiU va quedar-se sense representació. En el darrer mandat
també era diputat adjunt de Cultura de la Diputació de Barcelona.

Carles Agustí Hernández
També provinent de l’Ajuntament de Barcelona, on era comissionat de Participació Ciutadana i
Associacions amb el govern de Trias, Carles Agustí ha estat nomenat director del Programa
d’Innovació i Qualitat Democràtica del Departament de Governació i Relacions Institucionals. En el
seu cas, el sou és de 69.505,38 euros anuals.

Frederic Adan Domènech
Nomenat director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Catalunya —que
forma part d’Interior— en substitució de David Ciudad, Frederic Adan va ser regidor de CiU a
l’Ajuntament de Tarragona durant la legislatura passada i president del Consell Comarcal del
Tarragonès. No va anar a llistes el 24-M arran de les pugnes internes de la formació, però ja havia
deixat clar que no volia deixar la política activa. Ràpidament ha estat recol·locat.

Joaquim Ferrer Tamayo
Alcalde de Vilassar de Mar entre el 2007 i el 2015, Joaquim Ferrer va perdre la majoria absoluta que
CiU tenia al municipi del Maresme fins al 24-M. Amb només cinc regidors, CiU va ser la força més
votada, però empatada amb ERC, que és qui finalment ha assolit l’alcaldia. Ferrer, que també era el
vicepresident tercer de la Diputació de Barcelona, ha estat recol·locat com a secretari de Cooperació
i Coordinació de les Administracions Locals del Departament de Governació.

Pere Ferrer Sastre
El Departament d’Interior és un dels que, lògicament, concentren més canvis, amb la sortida de
Ramon Espadaler i d’una part del seu equip. El nou conseller, Jordi Jané, compta amb Pere Ferrer
com a cap de gabinet. En el seu cas, el sou s’enfila fins als 73.642,66 euros anuals. Ferrer, que
relleva Maria del Mar Blasi, era el cap de gabinet de la regidoria de Mobilitat en l’època de Trias,
que encapçalava Eduard Freixedes.

Francesc Esteve Balagué
El nou secretari general del Departament de Governació i Relacions Institucionals, que relleva Lluís
Bertran, era el coordinador general de l’Ajuntament de Mataró en el darrer mandat, quan governava

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=697177&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=697440&language=ca_ES
https://www.linkedin.com/in/carlescombarros
http://diaridigital.tarragona21.com/frederic-adan-no-deixo-la-politica-i-em-faria-il%C2%B7lusio-seguir
http://diaridigital.tarragona21.com/frederic-adan-no-deixo-la-politica-i-em-faria-il%C2%B7lusio-seguir
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=697466&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=697466&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=697372&language=ca_ES
https://www.elcritic.cat


Crític SCCL - www.elcritic.cat
3 / 3

CiU. Després del 24-M, l’alcaldia ha tornat a les mans del PSC. Francesc Esteve és fill de Salvador
Esteve, el president de la Diputació de Barcelona durant l’última legislatura i alcalde de Martorell
durant 24 anys.

Maria Montserrat Mundi Mas
Directora general d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals,
Maria Montserrat Mundi va ser alcaldessa de Sant Quirze del Vallès fins als comicis del 24-M. Va
estar imputada en el cas dels sobresous de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), que
posteriorment va ser arxivat. Substitueix Jordi Souto Andrés. La pèrdua de Sant Quirze també va
provocar la sortida de Joan Ignasi Sànchez Santín, que era el cap de gabinet de l’alcaldia.
Setmanes després ha estat recol·locat com a assessor en matèria d’opinió pública del gabinet de la
consellera del Departament de Governació.

Pere Canal Oliveras
El nou cap de l’Oficina de Relacions Institucionals del Departament de Governació relleva en el
càrrec Rosaura Ferriz Pacheco. Pere Canal, que també passa a tenir un sou anual de 60.929,26
euros, és el president del Consell Nacional de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), i, malgrat
ser vallesà, fins als comicis del 24-M era assessor del grup municipal de CiU a l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat. Al capdavant del grup hi havia Meritxell Borràs, la nova consellera de
Governació, que és precisament qui ha recol·locat el cadell convergent.

Jordi Cabrafiga Macias
Nomenat cap de gabinet de la consellera de Governació i Relacions Institucionals, Jordi Cabrafiga
tindrà un sou de 73.642,66 euros anuals. Fins als comicis municipals ocupava el càrrec de director
de gestió de l’oficina de l’alcaldia de Barcelona. Havia estat president de la JNC a Barcelona.

Josep-Ramon Morell Sau
Director del Programa d’Adolescència i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona en el mandat passat,
Josep-Ramon Morell ha estat nomenat assessor en matèria de seguretat pública del Departament
d’Interior, amb un sou de 71.573,46 euros. Fins al 30 de juny, al càrrec hi havia Xavier Beltran.
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