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La cambra es conjura ara
per suprimir els privilegis

a Els partits volen reobrir les negociacions amb els treballadors del Parlament per posar fi aquest
any a les llicències per edat a El 2021 es van registrar dotze sol·licituds, totes pendents d’execució
Emma Ansola
BARCELONA

L’actual context social i el
focus mediàtic han obligat
els grups parlamentaris a
tornar a obrir la negociació amb els treballadors de
la cambra catalana per tal
d’anar més enllà i suprimir, no pas reformar, les
llicències per edat que el
Parlament concedia al
personal de més de 60
anys i que permetien deixar de treballar cobrant
pràcticament el sou íntegre. Un privilegi que beneficia actualment 21 treballadors, amb un cost d’1,7
milions anuals. Segons
les noves dades facilitades
ahir, aquesta llicència ja
ha estat sol·licitada durant el 2021 per dotze treballadors més. Totes estan
pendents de ser executades, si bé no totes han estat concedides.
De moment, però,
l’acord d’ahir és una voluntat política expressada en
la mesa del Parlament, ja
que, per posar fi a les llicències per edat, cal reobrir les negociacions laborals que es van iniciar el
juliol del 2021. Des d’aquella data, i durant els set
mesos posteriors, es va
arribar a un acord entre el
Consell de Personal de la
cambra i la Direcció de
Govern Interior –també
hi eren els membres de
la mesa Aurora Madaula
(Junts) i Ferran Pedret
(PSC)– que va ser aprovat
el 21 de desembre per
unanimitat de la mesa del
Parlament, és a dir, ERC,
el PSC, Junts i la CUP.
Aquell acord, ara focus de
la polèmica, no aconseguia eliminar el permís,
si bé en modificava breument les condicions. Concretament, reduïa a tres el
termini de cinc anys que
podia durar la llicència i
establia que en cap cas es
podia cobrar el 100% del
sou. Aquest permís, així
com l’acord in extremis de
final d’any, és el que va fer
públic dilluns passat el diari Ara i que ara els grups
volen rectificar, després

La presidenta del Parlament, amb els membres de la mesa Alba Vergés (ERC), Ferran Pedret (PSC) i Pau Juvillà (CUP) ■ EFE
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La Sindicatura de Comptes, també
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Aquest tipus de
privilegis no són
tolerables en cap
administració ni
institució”

“No hi havia cap
altra opció. Avui hem
demanat posar fi a les
llicències per edat”

Alícia Romero

Marta Vilalta

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“També cal revisar i
retirar els privilegis
que la classe política
manté avui dia,
com les dietes”

“Els canvis venen per
la pressió mediàtica,
no pas per convicció
democràtica”

Xavier Pellicer

PRESIDENTA DEL GRUP DELS COMUNS
AL PARLAMENT

Els treballadors de la Sindicatura de Comptes també
s’han pogut beneficiar
aquests últims anys, gràcies
a una sentència judicial, del
règim laboral del Parlament
que permet als funcionaris
cobrar el seu sou sense anar
a treballar, tot i que limitant la
mesura a un únic any. En concret, van ser dues les empleades de la Sindicatura que es
van acollir a aquest sistema,
que s’aplica en aquest cas
des de l’any 2018, quan el Tri-

de constatar i fer-se pública també l’existència
d’uns salaris que en alguns
casos disposaven d’un suplement en concepte de
triennis desorbitats que
superava el salari base.
La informació sobre
l’existència d’aquests pri-

vilegis instaurats a la cambra catalana des del 2008,
sota la presidència del republicà Ernest Benach, i
el fet que no fossin reformats mai fins al 2021 van
agreujar ahir les diferències i les disputes entre
els partits polítics, amb re-

trets mutus i declaracions
en què tots sense excepció
asseguraven que fins ara
desconeixien l’existència
d’aquests permisos i fins i
tot la manera en què els
treballadors cobraven els
triennis.
A primera hora del ma-

PORTAVEU DEL PSC AL PARLAMENT

DIPUTAT DE LA CUP

PORTAVEU D’ERC AL PARLAMENT

Jéssica Albiach

bunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) es va pronunciar a favor d’una treballadora que demanava gaudir
dels mateixos avantatges
que els funcionaris del Parlament, segons publicava ahir
Efe. El Parlament i la Sindicatura estan regits per l’Estatut
del Règim i el Govern Interiors i també comparteixen
el cobrament desorbitat de
triennis. Un desequilibri denunciat a l’abril per l’Oficina
Antifrau de Catalunya (OAC).

tí, la vicepresidenta i el secretari de la mesa per part
d’ERC, Alba Vergés i Ruben Wagensberg, reclamaven que se “suprimissin”
aquests privilegis i que no
n’hi havia prou amb la reforma anunciada el dia
abans per la presidenta

Laura Borràs. La portaveu
d’ERC, Marta Vilalta, ja a
la tarda, si bé assumia un
cert grau de responsabilitat per l’existència catorze
anys després d’aquests privilegis, també insinuava
opacitat per part de la presidència del Parlament a
l’hora d’informar de tots
els detalls de la negociació
laboral que s’havia produït
l’últim semestre de l’any
passat. També assenyalava una certa falta de confiança a partir d’ara en el si
de la mesa.
El PSC també exigia davant dels mitjans de comunicació que es posés fi a
aquests privilegis laborals
a la cambra. A més a més,
també denunciava una actuació opaca, ja que en cap
moment es van assabentar, ni tampoc se’ls va comunicar, que el debat en el
si de l’òrgan parlamentari
d’accés a la informació pública, que ells gestionen des
de la mesa del Parlament,
havia acabat amb la dimissió dels seus tres membres
–la primera es va registrar
el 23 de desembre– per les
maneres emprades durant
una reunió de treball. Es
dona el cas que la competència d’aquest òrgan està
adjudicada a la vicepresidenta primera, Assumpta
Escarp, del PSC. La portaveu socialista, Alícia Romero, assegurava que no havien tingut coneixement
de les dimissions.
Renovació congelada
El que ahir va quedar sense
resoldre en el si de la mesa
del Parlament és la renovació de l’òrgan parlamentari
de garantia de transparència després de la dimissió
dels seus tres membres. La
mesa vol estudiar ara com
s’articula i es facilita l’accés
a la informació al mateix
temps que l’aplicació de la
llei de protecció de dades
pel que fa a dades personals
com el salari que reben els
treballadors. Aquest organisme està format per treballadors del mateix Parlament. Paral·lelament, també resta pendent encara establir convenis entre el Parlament i la Comissió de
Garantia del Dret d’Accés
a la Informació Pública
(GAIP), un òrgan superior
al parlamentari. Un cop
s’hagin establert els mecanismes, es procedirà a
la renovació d’aquests tres
membres. El Consell de
Personal, òrgan similar al
comitè d’empresa del Parlament, ha declinat de moment fer declaracions sobre la qüestió laboral. ■
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La xifra

—————————————————————————————————

18

anys tenia Josep Miquel Arenas, ‘Valtònyc’, quan va començar el seu periple judicial.

La frase

—————————————————————————————————

“El tribunal diu que,
pel que fa al delicte de
terrorisme i amenaces,
no és admissible
l’extradició”
Gonzalo Boye

ADVOCAT DE VALTÒNYC

mentals de la persona interessada (inclòs el seu
dret a la llibertat d’expressió) serien vulnerats si fos
lliurat sobre la base de la
disposició legal esmentada.” Aquesta explicació no
ha satisfet els magistrats
de Cassació.

Valtònyc, després de comparèixer davant del Tribunal de Cassació, el novembre de l’any passat ■ EFE / JAVIER ALBISU

Bèlgica repetirà el judici per
l’euroordre de Valtònyc
a El Tribunal de Cassació demana revisar si es pot extradir el raper per injúries a la corona a La

defensa celebra que “almenys” s’hagi descartat l’entrega per enaltiment del terrorisme i amenaces
Natàlia Segura
Raventós
Brussel·les
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Revés inesperat per a
Josep Miquel Arenas, Valtònyc. El raper mallorquí,
de 28 anys, viu un calvari
judicial per les seves cançons que ja dura gairebé
una dècada i que cada cop
sembla més lluny d’acabar-se. El Tribunal de Cassació de Bèlgica va ordenar ahir la repetició del judici per determinar la seva
extradició.
Quan el 28 de desembre
passat, el Tribunal d’Apellació de Gant va rebutjar
de ple l’entrega a l’Estat
espanyol del cantant, condemnat a tres anys i mig
de presó per enaltiment
del terrorisme, injúries a

la corona i amenaces, la
fi del viacrucis judicial
semblava a tocar. Però la
fiscalia belga no va llançar
la tovallola i, contra tot
pronòstic, el Tribunal de
Cassació va acceptar ahir
part del seu recurs.
L’alt tribunal, que només examina qüestions
tècniques i procedimentals, ha demanat revisar si
es podria extradir Valtònyc per injúries a la corona, segons van saber les
parts de manera oral. El
Tribunal de Cassació encara no ha publicat la sentència –previsiblement ho
farà avui–, però el ministeri públic belga argumentava que els insults al
monarca estan penats a
Bèlgica i que, per tant,
s’hauria d’acceptar l’euro-

Un laberint judicial tortuós
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El procés judicial a Bèlgica
per l’euroordre contra Valtònyc és un laberint en què
hom es pot perdre fàcilment.
El raper va arribar al país el
2018 i, de manera relativament ràpida, un tribunal de
primera instància va desestimar la petició d’extradició
dels espanyols.
Per un recurs de la fiscalia

belga, el cas va passar a mans
del Tribunal d’Apel·lació de
Gant, ciutat on llavors vivia
el cantant. Els magistrats flamencs el van examinar escrupolosament: primer, consultant el Tribunal de Justícia
de la Unió Europea (sobre el
delicte d’enaltiment del terrorisme) i, després, el Tribunal Constitucional belga (so-

bre les injúries a la corona).
Més de dos anys després,
el Tribunal d’Apel·lació es va
oposar a l’extradició del raper
mallorquí perquè tampoc
creia que cap d’aquests fets
fos un delicte a Bèlgica. La
fiscalia hi va tornar a recórrer
i, en un gir inesperat, el Tribunal de Cassació ha retornat el cas a Gant.

ordre d’extradició
aquest delicte.

del 1847 i imposa penes de
fins a tres anys de presó. El
mateix tribunal, tanmateix, va tenir dubtes sobre
l’aplicació de la llei i va preguntar al Tribunal Constitucional per la seva legalitat. El TC belga se la va carregar, perquè era inconsti-

tucional i no respectava la
llibertat d’expressió.
“La difamació i els insults a la corona no estan
castigats per cap altra disposició que aquesta llei en
el dret intern belga”, subratllava la resolució, i hi
afegia: “Els drets fona-

per

Dubtes sobre les injúries
En la sentència del 28 de
desembre, el tribunal de
Gant admetia que, efectivament, hi ha una llei belga d’insults al rei, que data

Repetició del judici
Segons la fiscalia belga, el
Tribunal d’Apel·lació de
Gant haurà de repetir el
judici, però amb altres jutges. Públicament, la defensa del cantant en va fer
ahir una lectura parcialment positiva, perquè “almenys” no s’entregarà el
cantant per enaltiment
del terrorisme i amenaces
i només podria ser extradit per injúries a la corona.
“Els dos delictes ja queden
descartats”, comentava el
lletrat Gonzalo Boye ahir
en el programa La tarda
de Catalunya Ràdio.
El raper mallorquí no es
va pronunciar ahir sobre
el revés del Tribunal de
Cassació. Segons Boye, el
mallorquí està tranquil,
malgrat haver d’afrontar
un altre judici per les lletres de les seves cançons.
Amb només 18 anys, va
ser detingut i acusat d’enaltiment del terrorisme i
injúries a la corona. Va
marxar a Bèlgica per no
entrar a la presó, però des
del 2018 batalla contra
una euroordre que s’ha
convertit en un malson
interminable.
En espera de llegir la
sentència del Tribunal de
Cassació, els advocats ja
anticipen que la causa encara anirà per llarg. I és
que encara es podria tornar a recórrer a Cassació
contra una eventual nova
decisió de Gant. Els camins del laberint judicial
belga són inescrutables. ■
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El govern descarta accions legals
per les afirmacions de Villarejo

a L’executiu considera més útil demanar una comissió d’investigació a l’Estat per aclarir si existeix
un vincle entre el CNI i el 17-A a La mesa del Parlament acorda presentar una denúncia a la fiscalia
Emili Bella
BARCELONA

El govern ha descartat emprendre accions legals
després de les afirmacions
de l’excomissari de la policia espanyola José Manuel
Villarejo, que va vincular
en seu judicial el CNI amb
els atemptats del 17-A. El
gabinet jurídic de la Generalitat ha conclòs que el recorregut d’una eventual
acció legal acabaria en un
punt mort: com que Villarejo és part de la causa del
cas Tàndem, podria acollir-se al dret de defensa i,
per tant, “tindria dret a
poder mentir o no declarar”, segons la portaveu
del govern, Patrícia Plaja.
És per això que l’executiu
ha optat per una altra via,
que considera “la forma
més vàlida, útil i més eficient”: exigir a l’Estat una
comissió d’investigació
per determinar si és cert
que el servei d’intel·ligència espanyol va voler clavar un “ensurt” a Catalunya perquè s’adonés de la

sari reclamar. Segons la
portaveu, “el govern hauria de ser el primer interessat a esvair qualsevol
dubte que planegi” sobre
el 17-A.
Els Mossos d’Esquadra
van investigar els atemptats i van descartar aquesta connexió. L’Estat ha
admès que hi va haver
contactes del CNI amb el
líder de la cèl·lula terrorista, l’imam Abdelbaki esSatty, però no que en fos
un confident. El Parlament va investigar els fets
en comissió, però sense la

La frase

—————————————————————————————————

“El govern espanyol
hauria de ser el primer
interessat a esvair
qualsevol dubte”
Patrícia Plaja

PORTAVEU DEL GOVERN

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ahir, durant la reunió del Consell Executiu ■ ACN

necessitat de l’empara de
seguretat de l’Estat a les
portes de l’1-O i se li va escapar de les mans, tal com
defensa Villarejo.
En canvi, el Parlament
ha decidit seguir un altre
camí. La mesa va acordar
ahir presentar una denúncia a la fiscalia perquè in-

vestigui les afirmacions de
Villarejo. El PSC no s’hi va
afegir perquè considera
que ja n’hi ha prou amb la
comissió d’investigació
que es va dur a terme a la
cambra. La decisió arriba
després que la presidenta
Laura Borràs demanés als
serveis jurídics del legisla-

tiu un informe per impulsar la denúncia.
La Generalitat reclama
directament al president
Pedro Sánchez que informi del curs de les investigacions en les reunions bilaterals que mantingui
amb Pere Aragonès i exigeix també la modificació

de la llei de secrets oficials
per reduir els terminis de
desclassificació de matèries reservades. En concret, proposa que la llei reconegui expressament la
facultat del Congrés, del
Senat i dels tribunals per
obtenir accés a informació que considerin neces-

concurrència de diversos
testimonis de l’Estat, que
no hi van comparèixer.
Plaja va argumentar que
la novetat de les declaracions de Villarejo empeny
el govern a demanar la comissió al Congrés i va negar que es posi en dubte
“l’excel·lent feina” dels
Mossos, ja que ara hi ha
un “fet nou” sobre la taula.
“No té cap impacte sobre
la investigació dels Mossos. Són dues coses no relacionades entre si”, va reblar. ■

El ple de Ripoll vol que
la fiscalia i el CNI actuïn
a Exigeix que s’arribi

al fons de la trama del
17-A i, si cal, que s’obrin
diligències judicials

Jordi Casas
RIPOLL

El ple de l’Ajuntament de
Ripoll ha aprovat en la seva última reunió sol·licitar
al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) un informe
en relació amb les accions i
actuacions que els serveis
secrets espanyols van dur
a terme amb l’eximam de
la vila Abdelbaki es Satty i
amb qualsevol dels membres de la cèl·lula terrorista que va perpetrar els
atemptats de Barcelona i

Cambrils, el 17 d’agost del
2017, arran de les declaracions de l’excomissari José Antonio Villarejo en el
cas Tàndem. La moció
aprovada recorda que l’excomissari relacionava directament
l’atemptat
amb el CNI manifestant
que l’exdirector dels serveis secrets va calcular
malament les conseqüències per donar un petit ensurt a Catalunya, i assegurant també que va treballar amb el CNI per intentar reparar l’embolic del
famós atemptat de l’imam
de Ripoll.
D’acord amb el text de
la moció, aprovada amb
els vots a favor de l’equip
de govern (Junts per Ri-

poll), ERC i Alternativa
per Ripoll-CUP, i amb les
abstencions del PSC i la regidora no adscrita Sílvia
Orriols, el ple reclama
també a la Fiscalia General de l’Estat que faci les diligències pertinents per
determinar possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta vinculació i que, si s’acaba
acreditant, s’iniciïn les accions judicials que corresponguin. A més, en la moció es recull una vegada
més la petició de l’Ajuntament de personar-se en
tots els processos judicials
que es puguin derivar.
Finalment, el ple insta
els governs espanyol i català a esbrinar la veritat de

L’alcalde, en un moment del ple extraordinari en què es va aprovar la moció ■ J.C.

la presumpta vinculació
entre el CNI i els membres
de la cèl·lula terrorista del
17-A i es reclama als partits amb representació al
Congrés espanyol la cons-

titució d’una comissió
d’investigació que aclareixi la presumpta relació entre els serveis secrets i les
estructures i organismes
de l’Estat amb els inte-

grants de la cèl·lula terrorista.
A més, als grups polítics
del Parlament els demana
reclamar-la al Congrés
dels Diputats. ■

