
Montilla col·loca a Foment el seu home fort de 

Presidència 
Isaías Táboas serà nomenat demà secretari d'Estat de Transports 

NEUS TOMÀS  

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 4 de novembre del 2010  

 

El secretari general de la Presidència, Isaías Táboas (València, 1958), 

deixarà demà de ser la mà dreta de José Montilla al Govern català per 

convertir-se en el nou secretari d'Estat de Transports del Ministeri de 

Foment, segons van confirmar fonts del PSC. Montilla situa així una 

persona de la seva màxima confiança en un lloc destacat de 

l'Administració central i a les ordres del ministre José Blanco, un dels 

dirigents del PSOE que manté més bona relació amb la cúpula del PSC. 

 

Táboas és, després del president de la Generalitat, la persona amb més 

poder al Govern i l'ombra de Montilla des que, el 2004, el va escollir cap 

de gabinet en la seva etapa com a ministre d'Indústria. Llavors, quan el 

va cridar per oferir-li el càrrec després d'haver estat responsable de 

comunicació de Renfe sota la direcció de la desapareguda Mercè sala, la 

seva primera reacció va ser recordarli que no havia ocupat mai cap lloc 

semblant. I el líder del PSC el va convèncer dient-li que ell tampoc havia 

estat mai ministre. 

 

Després, un cop reeditat el tripartit, des del seu despatx de secretari 

general de la Presidència s'ha encarregat de coordinar l'acció dels 

diferents departaments de la Generalitat, i és habitual que els consellers 

rebin les ordres o consultes de Montilla a través d'ell. També els alcaldes 



saben que perquè algú els atengui la via més ràpida és trucar a Pancho, 

que és com es coneix Táboas dins i fora del Palau de la Generalitat. 

 

AMB MORLÁN / Ara, el secretari de Presidència, una persona tan 

reservada com el president -no és estrany que al Palau siguin coneguts 

com els Herois del silenci-, ja està molt més bregat en les dificultats del 

dia a dia de la gestió, i més després de batallar amb les dificultats 

afegides d'un Govern de coalició. Demà, el Consell de Ministres el 

nomenarà nou responsable de Transports a Foment i substituirà així en el 

càrrec Concepción Gutiérrez del Castillo. En la seva nova missió, Táboas 

treballarà amb el secretari de Planificació i Infraestructures i vell amic 

dels socialistes catalans, Víctor Morlán. 

 

Entre les carpetes d'afers pendents que el responsable de Transports es 

trobarà hi ha la de la negociació de les inversions per a Catalunya a 

compte de la disposició addicional tercera de l'Estatut. Malgrat que 

Foment i la Generalitat fa unes quantes setmanes que negocien encara 

no han arribat a cap acord. L'objectiu del tripartit és poder presentar la 

llista d'obres abans de les eleccions. O sigui, que a partir de la setmana 

que ve Táboas ho continuarà intentant, tot i que aquesta vegada sigui 

des de l'altra banda de la taula. 

 


