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La casa dels privilegis
DEBAT · La reforma de les prejubilacions al Parlament reobre la polèmica dels sous dels diputats i la CUP reclama als grups
que presentin dimarts una solució ÈXIT Al juny ja es va comunicar a membres de la mesa que aquest any es reformarien els
triennis i el permís per edat als funcionaris QUEIXA La Intersindical lamenta que “la baralla política desprestigiï la institució”
mateixa secretària general; la reforma dels triennis i les llicencies
d’edat. A l’estiu es va començar la
negociació. El 15 de setembre s’arribava a un acord per reformar els
triennis i el 21 de setembre ho aprovava la mesa. Seguidament s’iniciava la revisió de les llicències per
edat, que va quedar aprovada el 21
de desembre. Era la primera mesa
que aconseguia el repte, però no ha
estat suficient.

Emma Ansola
BARCELONA

C

ontinua la polèmica arran
de la reforma dels privilegis
laborals de què gaudeixen
els funcionaris del Parlament, però amb el focus canviat. Si
dimarts eren els grups parlamentaris els que es posaven d’acord per
accelerar el calendari i aconseguir
l’eliminació de les prejubilacions el
2022, la CUP insistia ahir als grups
que cal avançar de manera paral·lela i abordar d’una vegada altres
prerrogatives com ara els salaris i el
cobrament de les dietes dels diputats. Així, els anticapitalistes insten
ERC, el PSC i Junts a presentar una
proposta en la reunió de la mesa de
dimarts que ve. “Em sembla una hipocresia que retallem els privilegis
als treballadors i no fem res amb els
nostres”, indicava el membre de la
mesa del Parlament Pau Juvillà
(CUP).
A causa de l’alarma social generada per la publicació dels privilegis
laborals dels funcionaris del Parlament, els grups van optar dimarts
passat per endurir un acord que ells
mateixos havien signat el desembre
del 2021 de reforma d’aquestes prejubilacions daurades. L’objectiu ara
és eliminar-les totalment el 2022.
Ja no els servia un acord que els
seus representants a la mesa havien signat per unanimitat el 21 de
desembre del 2021 i que implicava
l’extinció d’aquest permís de manera gradual i a més llarg termini a
causa de l’enduriment de les condicions per accedir-hi. Paradoxalment, minimitzaven la reforma
d’uns privilegis després de 14 anys
fent els ulls grossos.
La torna correspon ara als diputats, que hauran de passar la prova
del cotó fluix i consensuar una proposta que permeti regularitzar el
cobrament de les dietes. Fins ara
una de les propostes que hi havia
sobre la taula era equilibrar els diners que es perdien amb la cotització de les dietes —fins ara aquesta
quantitat no es cotitzava— amb un
augment del salari. Una possibilitat
que han rebutjat tant la CUP com
Catalunya en Comú Podem i que ja
els va portar a votar de manera negativa l’aprovació del pressupost pel
que fa a aquest concepte. També
s’ha proposat que l’1,1 milions d’euros de cost de retenció de l’IRPF del
salari dels diputats l’assumeixi la
pròpia cambra, una proposta “intolerable”, en paraules de Juvillà.

Defensa dels treballadors
En aquest escenari, ahir la Intersindical-CSC, que té representació entre els treballadors de la cambra catalana, denunciava les “manipulacions sobre els privilegis laborals”
arran del cas de les llicències d’edat.
En un comunicat, destacava que la
“baralla entre partits polítics per qui
va aprovar què” que s’ha vist en els
últims dies ha acabat convertint-se
en “un desprestigi cap a un col·lectiu
de persones que treballen al Parlament, una de les principals institucions del país, amb la més absoluta
—————————————————————————————————————————————

El primer acord de mesa
que reforma prerrogatives
laborals després de 14 anys
no ha estat suficient
—————————————————————————————————————————————

Última sessió plenària al Parlament, celebrada el 24 de desembre ■ JOSEP LOSADA

230

treballadors hi ha
al Parlament, 21 dels
quals es beneficien
de prejubilacions de
5 anys amb el cobrament gairebé íntegre
del sou. La despesa
ha estat d’1,7 milions
anuals. D’altra banda, els triennis suposaven un augment
d’un 5% del sou per
cada tres anys treballats en qualsevol administració pública.

La negociació de les dietes es preveu complexa i encara més després
del nou estira-i-arronsa entre ERC i
Junts que ha originat l’episodi de les
reformes dels triennis i les llicències per edat. Malgrat l’acord del 21
de desembre a la mesa del Parlament per anar rebaixant aquests
privilegis, els republicans van ser
els primers dimarts a obrir una nova baralla política minimitzant
l’acord, queixant-se de falta d’informació del contingut aprovat el 21
de desembre i acusant la presidenta, Laura Borràs, d’actuar amb opacitat. Després s’hi afegiria el PSC i
els comuns fins a consensuar el nou
acord per reobrir les negociacions i
accelerar l’extinció de les prejubila-

cions; unes negociacions que es preveuen complexes, ja que caldrà veure com el consell de personal afronta unes noves negociacions que han
estat llargues, dures i complexes. I
malgrat que els partits han argumentat falta d’informació, el cert és
que el juny del 2021, amb el canvi
de secretària general, ja es va comunicar als membres de la mesa que
tenien assignades les delegacions
del personal de la cambra, Ferran
Pedret (PSC) i Aurora Madaula
(Junts), que entre els temes pendents que calia abordar de manera
urgent hi havia el teletreball i la tramitació de concursos públics per
cobrir les vacants. S’hi van afegir
dos temes més per encàrrec de la

professionalitat i orgull de fer-ho”. El
sindicat, però, si bé admetia que “ és
cert que existeixen” aquestes condicions laborals, hi afegia que també
ho és que “la immensa majoria” dels
treballadors no s’hi han acollit encara que puguin fer-ho, i desmentia el
càlcul de les retribucions del personal. “Fer un càlcul dels triennis i donar com a certes aquestes aproximacions és una manipulació interessada que no té res a veure amb la
realitat del personal del Parlament”,
continuava. Amb tot, admetia que
“és una aberració” que en el seu moment s’hagués permès incloure en
aquesta opció de “prejubilació” alts
càrrecs o de direcció pública, que
ocupaven càrrecs de lliure designació”. Les retribucions d’aquests alts
funcionaris “no han fet res més que
engreixar els imports totals que han
aparegut als mitjans de comunicació i que han generat la polèmica”, hi
afegia. Amb les espases amunt i en
un context de crisi caldrà veure si
avancen les negociacions o, en cas
contrari, seran els membres de la
mesa, com s’han compromès a fer,
els que retallin per decret els privilegis dels altres. ■
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La ministra Isabel Rodríguez (Política Territorial)
–ho és des del juliol, abans
ho era Miquel Iceta– recorda que des del juny del
2018 (quan Sánchez arriba al poder amb la moció
de censura) s’han aprovat
1.016 normes autonòmiques amb rang de llei, i que
l’Estat n’ha recorregut 23
(2,26%). En els últims dos
anys de Mariano Rajoy
(del juliol del 2016 al juny
del 2018) es van aprovar
391 normes autonòmiques amb rang de llei, i
l’Estat en va impugnar 37
(9,46%). La conflictivitat
al TC, doncs, cau un 76%.

La ministra Isabel Rodríguez (Política Territorial) presumeix de reduir la conflictivitat al TC en un 76% respecte a l’etapa de Rajoy ■ FERNANDO ALVARADO / EFE

Sánchez es vanta d’evitar al
govern tretze recursos al TC
a La Moncloa fa balanç de les hostilitats evitades en dos anys a Obvia que manté impugnada la llei
de lloguer tot i frenar la llei d’habitatge pel CGPJ a La majoria al Constitucional és encara de dretes
David Portabella
MADRID

Pedro Sánchez traspassa
l’equador de la legislatura
i, en ple punt mort de la
taula de diàleg i mentre no
sap si aprovarà la reforma
laboral el 3 de febrer amb
ERC o Ciutadans, ahir va
voler oferir el mirall fosc
del que podria succeir i no
succeeix gràcies al tarannà de PSOE i Podem. Entre el gener del 2020 i el gener del 2022, La Moncloa
ha evitat a Pere Aragonès

la interposició de tretze
recursos al Tribunal Constitucional. Les hostilitats
s’han evitat gràcies a la via
silenciosa de la comissió
bilateral de cooperació (no
confondre amb la bilateral
Estat-Generalitat), recollida en l’article 33.2 de la
llei orgànica 2/1979 del
TC, i que és un fòrum jurídic en què els dos governs
afinen les seves discrepàncies sobre una llei o un decret i llimen asprors com si
es tractés d’un arbitratge
per evitar anar a judici.

Catalunya és el territori
que més litigis ha pogut
evitar al TC, tretze dels 95
acords subscrits en total
pel Ministeri de Política
Territorial amb les comunitats, una fita que no és
només del govern espanyol sinó de les dues parts
que seuen en la bilateral de
cooperació. Les tretze iniciatives que han superat
l’escàner van de la mateixa llei 4/2020 de pressupostos fins a la llei 2/2020
de la vitivinicultura, passant pel decret llei

Aval als antiavalots
en els desnonaments
J.A.
BARCELONA

La comissió d’Interior del
Parlament manté, de moment, l’aval a la participació de les unitats d’antiavalots dels Mossos en els
desnonaments amb el
compromís que en el nou
protocol en què treballa el
Departament reguli la par-

ticipació de la Brimo i l’Arro i, com a criteri general,
s’“eviti” la seva participació en els desnonaments
de famílies vulnerables.
En Comú Podem (ECP) va
presentar la proposta de
resolució en què demanava explícitament “excloure” les unitats en aquests
tipus de desallotjaments,
com va explicar el diputat

Marc Parés, punt que s’inclou en l’acord d’investidura amb la CUP, però va
acabar negociant amb
ERC i Junts incorporar-hi
que s’insti l’Estat a modificar la llei d’enjudiciament
civil per fer-ho possible, va
dir el diputat d’ERC Pau
Morales. El republicà va
apressar els grups a aprovar la llei antidesnona-

TC progressista al juny
Un dels tòtems obviats en
el balanç de pacificació és
la llei de lloguers, que està
impugnada per invasió
competencial –no suspesa– al mateix temps que
Sánchez frena la llei estatal d’habitatge pel vet del
CGPJ. Evitar el TC ara és
especialment
rellevant
perquè tot i la renovació
pactada pel PSOE i Podem
amb el PP, el tribunal presidit per Pedro GonzálezTrevijano encara té majoria de dretes i amb nous
perfils reaccionaris com
ara Enrique Arnaldo o
Concepción Espejel. Entre
els onze membres actuals
–el dotzè, Alfredo Montoya, està de baixa per un
ictus– hi ha una majoria
conservadora que no passarà a ser progressista fins
al juny, quan el govern ha
de proposar dos noms i el
Consell General del Poder
Judicial (CGPJ), dos noms
més per completar la renovació. González-Trevijano
vol accelerar pronunciaments sobre la llei de
l’avortament i el procés
aprofitant els cinc mesos
que queden fins que perdi
la presidència del TC. ■

Decret de fons europeus
L’últim acord arribava el 3
de novembre del 2021: tot
i el discurs oficial que la
prioritat no és ara el diàleg
polític sinó la pandèmia i
els fons europeus, La Moncloa va gosar qüestionar el
decret llei 5/2021 pel qual

s’aprovaven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de
Recuperació i Resiliència i
del fons React-EU. La diplomàcia a la bilateral que
recull la llei del TC, però,
va evitar que un decret tan
sensible acabés impugnat.
El govern espanyol destaca que Catalunya lidera els
fronts de pacificació amb
tretze recursos evitats,
davant de les Canàries
(12), les Illes Balears (10),
Galícia (7) i Andalusia (6).

ments en tràmit al Parlament. Per la CUP, la modificació era “un pas enrere”
respecte al compromís del
govern, va criticar el diputat Xavier Pellicer, que es
va abstenir. El PSC va votar-hi en contra amb Vox,
Cs i el PP, tot i que va donar suport a fer el protocol.
La comissió, que era telemàtica, es va suspendre
per problemes tècnics i dilluns s’inclouran els punts
que falten en la comissió
presencial a petició del
conseller Joan Ignasi Elena per explicar els canvis a
la direcció dels Mossos. ■

Cordó policial dels Mossos davant la manifestació contra un
desnonament el 2019 ■ ACN

16/2019 de mesures urgents per a l’emergència
climàtica i l’impuls a energies renovables, i la llei
10/2019 de ports i transport en aigües marítimes,
resoltes amb acord total.
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Colau haurà de
declarar com a
investigada el dia 4
a La justícia indaga en la concessió de subvencions a entitats de la
corda a L’alcaldessa descarta plegar tot i el codi ètic dels comuns
Redacció
BARCELONA

Terratrèmol a l’Ajuntament de Barcelona per la
citació de l’alcaldessa, Ada
Colau, com a investigada
per suposades irregularitats en la concessió de subvencions a entitats en què
va col·laborar abans d’accedir al càrrec. La batllessa haurà d’acudir a declarar el dia 4 de març al matí
al jutjat d’instrucció número 21 per una querella
interposada el mes passat
per l’Asociación para la
Transparencia y la Calidad Democrática, que li

155046-1222705L

imputa un reguitzell de
delictes:
prevaricació,
frau en la contractació,
malversació, tràfic d’influències i negociacions
prohibides a funcionari
públic. Es dona la circumstància que la fiscalia va arxivar l’any passat la investigació després d’una primera denúncia, motiu pel
qual l’alcaldessa creu que
aquesta també “quedarà
en no res”. Colau va manifestar ahir la seva tranquil·litat, però també perplexitat per la citació, així
com sorpresa per haverse’n assabentat pels mitjans de comunicació. La

cap del govern municipal
va defensar que a l’Ajuntament “es fan les coses bé” i
va recordar que la querella
l’ha presentat una entitat
coneguda per haver impulsat esmenes al reglament de participació per
impedir una consulta sobre la municipalització de
l’aigua i una querella contra l’Ajuntament de Valladolid relacionada també
amb la municipalització
de l’aigua. Ahir al matí els
serveis jurídics del consistori es van posar en contacte amb el jutjat per oferir-li la seva col·laboració.
El codi ètic de Barcelo-

L’alcaldessa Colau, ahir, donant explicacions a la premsa ■ ACN

na en Comú obliga a “comprometre’s a la renúncia o
el cessament de forma immediata en tots els càrrecs
davant la imputació judicial de delictes relacionats
amb corrupció, prevaricació amb ànim de lucre, tràfic d’influències, enriquiment injust amb recursos
públics o privats, suborn,
malversació i apropiació
de fons públics, ja sigui en
interès propi o per afavo-

rir terceres persones”, però Colau troba “fora de
lloc” i “precipitat“ plantejar ara qualsevol cessament, tal com li reclamen
el PP i Ciutadans. “Ja acumulem 11 querelles arxivades i esperem que passi
el mateix amb aquesta”,
va resoldre. Els comuns
defensen que “en cap cas
Colau ha de renunciar al
càrrec” perquè “no hi ha
cap acusació d’ànim de lu-

cre personal”. Al seu torn,
Junts per Catalunya “estarà vigilant en tot aquest
procés, sense creuar cap
línia vermella que sí que va
creuar Colau quan es va
aprofitar
vergonyosament i sense escrúpols de
les falses acusacions contra Xavier Trias”. “Barcelona mereix i necessita saber que no s’ha comès cap
irregularitat”, requereixen en un comunicat. ■
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La llibertat d’expressió,
clau en el cas de Valtònyc

a Cassació demana que s’examini si es pot extradir el cantant a l’Estat per insults i injúries comunes
a Gant comprovarà que no es vulnera el seu dret fonamental a la lliure expressió
Natàlia Segura i
Raventós
Brussel·les

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

El cas del raper Josep Miquel Arenas, àlies Valtònyc, s’encalla en el laberint judicial belga, però té
possibilitats de sortir-ne
victoriós. El Tribunal de
Cassació de Bèlgica (última instància) va ordenar
dimarts al Tribunal d’Apel·lació de Gant (segona
instància) que es repetís
parcialment el judici per la
seva extradició. Ahir va fer
pública la sentència, on
exposen els motius per fer
aquest pas enrere. Bàsicament ha estat un error de
procediment.
Valtònyc va ser condemnat a tres anys i mig
de presó per enaltiment
del terrorisme, injúries a
la corona i amenaces per
les lletres de les seves cançons. L’Estat espanyol el
reclama a Bèlgica des del
2018. Reafirmant el que
va dir un tribunal de primera instància, el Tribunal d’Apel·lació de Gant va

Valtònyc (dreta), durant la compareixença al Tribunal de Cassació de Bèlgica ■ NATÀLIA SEGURA / ACN

denegar l’entrega a finals
del 2021 en considerar
que cap dels crims era punible a Bèlgica. Per acceptar una euroordre, els delictes han de ser equiparables al país que l’examina.
Com a tribunal que revisa qüestions de procediment, Cassació avala la de-

negació per dos dels tres
crims. Valtònyc no pot ser
extradit per enaltiment
del terrorisme perquè no
existeix en la legislació
belga. Tampoc per amenaces, un delicte menor. El
problema rau en el delicte
d’injúries a la corona.
Cassació critica Apel·la-

ció per falta de rigor a l’hora d’examinar totes les
normes belgues que penalitzen
comportaments
com el que va tenir el mallorquí amb la monarquia
espanyola. Més concretament, els magistrats de
Cassació li retreuen que
no estudiés “si els fets, te-

nint en compte la sentència del Tribunal Constitucional del 28 d’octubre del
2021, no són punibles
amb els articles 275-277 i
444, 445, 448 i 449 del Codi Penal”. Gant únicament es va fixar en la llei
belga d’injúries a la corona, recentment invalida-

da. Els articles 275-277
castiguen els insults contra funcionaris públics i figures constitucionals amb
penes de fins a un mes de
presó. Els altres fan referència a difamació i insults en general, delictes
penats amb fins a un any
de presó i de dos mesos,
respectivament. És a dir,
Cassació demana que es
revisi si Valtònyc hauria
estat condemnat per
aquests delictes si hagués
comès les mateixes ofenses a Bèlgica.
“Tenint en compte la
sentència del TC del 28
d’octubre del 2021”,
aquest matís és clau de cara a la repetició del judici.
La sentència –feta precisament arran del cas Valtònyc– diu que les opinions
crítiques contra institucions, personatges públics
o el sistema constitucional
d’un estat s’emmarquen
en la llibertat d’expressió,
tal com marca la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans.
Quan el tribunal de
Gant torni a celebrar el judici haurà de decidir si els
delictes d’insults i injúries
comunes es poden aplicar
a Valtònyc “tenint en
compte” que la monarquia
espanyola és una institució de l’Estat espanyol i,
per tant, el marge que tenen els ciutadans per criticar-la és molt més gran
que per a la resta de mortals, tal com defensa Estrasburg des de fa anys. ■

Acaba sense èxit
l’excavació de Gurb
a Justícia cercava

les restes de
dos bombers
desapareguts el 1939

Emili Bella
BARCELONA

“No hem trobat res.” Bartolomé Isasa Ruiz i Manuel Alegre Villanueva
continuen desapareguts.
L’excavació que la direcció
general de Memòria Democràtica va dur a terme
entre els dies 20 i 28 del
mes passat a Gurb (Osona) no ha donat fruits. Els
arqueòlegs van excavar
una superfície de 300 metres quadrats a la recerca

de les restes de dos membres del cos de Bombers de
Barcelona reclutats per
l’exèrcit republicà que van
morir el 3 de febrer de
1939 en sortir del seu
amagatall a la masia la
Griera. “Hem obert allà on
se suposava que eren, perquè ho deien els masovers. Potser no eren allà, o
potser els van bellugar, però allà on es deia que podien ser, amb la tecnologia
que tenim actualment, no
els hem trobat”, lamenta
el director general, Toni
Font, que ja n’ha informat
la família.
Els masovers van cavar
una fossa i van enterrar-hi
els cadàvers col·locats “en

línia vertical” en un hort a
70 metres de la masia, segons consta en la seva declaració recollida a la causa general instruïda durant el franquisme, a què
l’historiador terrassenc
Marc Ferrer, impulsor de
Bombers en Guerra, va
treure la pols.
“S’havia d’intentar, però en algun moment has
de dir prou. No són on representava que havien de
ser”, constata Font, com
en el cas de moltes altres
fosses de la repressió, que
la imprecisió dificulta de
trobar. El Departament de
Justícia no treballa per ara
en més hipòtesis.
Es tracta de dos bom-

Bartolomé Isasa, al mig, sostenint la mànega del fons ■ EL PUNT AVUI

bers que haurien desertat.
No són clares les circumstàncies en què van ser assassinats, ja que la vídua
d’Isasa va donar dues versions diferents. La primera, de 1940, deia que “al
intentar incorporarse a

las filas nacionales, los
elementos moros que las
constituían hicieron fuego sobre él matándolo, tomándole por guardia de
asalto”. La segona, transcrita quatre anys més tard
en una instància per recla-

mar una pensió de viudetat, afirmava que els van
matar “patrullas de retaguardia marxista que andaban a la caza de desertores”. Sigui com sigui, la
família d’Isasa mai no va
cobrar cap pensió. ■

