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La temperatura política
puja de grau al mateix rit-
me que es refreda l’eco-
nomia i l’estat de les fi-
nances de la Generalitat.

Ahir es va evidenciar en fronts di-
ferents que van confluir en un ma-
teix punt: la cimera social i econò-
mica prevista inicialment per dis-
sabte. Després de durs retrets arri-
bats des de l’oposició per la gestió
econòmica del Govern, el president
de la Generalitat, Artur Mas, va
anunciar ell mateix als passadissos
del Parlament la decisió de descon-
vocar la cimera dos dies abans de ce-
lebrar-se. De fet, Mas ja havia avisat
dimecres, durant la sessió de con-
trol al Parlament, que suspendria la
cimera si detectava que s’havia de
convertir en un altre espai per a la
confrontació partidista i no per a la
construcció de grans acords “al més
transversals i de fons possible”. I ai-
xí va ser. Mas va desconvocar-la
després de parlar-ho amb el primer
secretari del PSC, Pere Navarro, qui
havia reclamat la cimera fallida.

Es va precipitar tot al Parlament
després que CiU i ERC escenifi-
quessin –amb foto inclosa de Mas i
Junqueras als passadissos del Par-
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CRISI I ADMINISTRACIÓ

La tensió financera
i política dinamita

la cimera social

lament– l’entesa entorn de l’esme-
na a la rebaixa salarial equivalent a
una de les dues pagues extres als
treballadors públics de la Genera-
litat, que en un inici va anunciar
unilateralment el Govern i va irritar
els republicans. Amb l’acord, CiU va
desactivar una moció del PSC que
instava a derogar la rebaixa salari-
al ja aprovada. L’esmena a la retalla-
da de CiU l’hauran d’acabar de de-
batre Govern i agents socials en la
taula de la funció pública. Així, en el
document subscrit per les dues for-
ces s’hi inclou estudiar l’increment
del nombre d’exempts fins als que
perceben dues vegades el salari mí-
nim, revisar les dietes per a l’assis-
tència a consells d’administració i
els complements específics, elimi-
nar les hores extres, incorporar me-
sures de flexibilització i de concili-
ació de la vida laboral i familiar o fi-
xar un topall salarial als alts funci-
onaris amb càrrecs directius.

Flexibilitat i transitorietat
La vicepresidenta, Joana Ortega, va
defensar ahir que l’acord amb els re-
publicans inclou a la retallada “ele-
ments de flexibilitat i transitorie-
tat” de les mesures, és a dir, que no
es tracta d’una retallada consolida-
ble, sinó subjecta a l’evolució de les
finances de la Generalitat. La secre-
tària general d’ERC, Marta Rovira,
va defensar que l’esmena a la reta-
llada plantejada inicialment pel Go-
vern es dirigeix a fer que “els ajustos

comencin per dalt” i no s’aplica de
manera lineal com els últims dos
anys. “Ens agradaria anar molt més
enllà”, va reconèixer, si bé va instar
els agents socials a reblar un acord a
la taula de la funció social amb el
Govern. Els republicans tastaven
ahir el pa que s’hi dóna i admetien
en privat que esperen que tot plegat
serveixi perquè CiU no es faci enre-
re en el camí cap a l’emancipació na-
cional. La desactivació de la moció
del PSC no va agradar als seus au-
tors. El seu portaveu socialista, Jau-
me Collboni, va acusar ERC d’haver
“enterrat amb calç viva el gir social”.

Artilleria sindical contra ERC
L’acord CiU-ERC per flexibilitzar la
retallada va irritar els sindicats
CCOO i UGT. Van dirigir l’artilleria
cap als republicans, a qui van acusar
de “traïció” i “frau social”. En un co-
municat, la UGT va recriminar a
ERC que “avali” la política “encami-
nada al desmantellament dels ser-
veis públics i la seva externalització
i privatització”. En una línia similar,
la coordinadora del sector Genera-
litat de CCOO, Sílvia Cegarra, va
acusar de “traïció” els republicans,
a qui va retreure el suport d’ERC a
CiU en aquest cas, perquè “no for-
men part del Govern”. Això sí, va re-
marcar la necessitat que quedin fo-
ra de la retallada els salaris per so-
ta de dos cops el salari mínim inter-
professional, una mesura que, de
fet, ja ha acceptat el Govern a ins-
tàncies d’ERC. Més llenya al foc.

La virulència dels sindicats da-
vant la decisió va actuar de guspira
per a ICV-EUiA en el que va ser un
dels desllorigadors de la desconvo-
catòria de la cimera social. El secre-
tari general ecosocialista, Joan Her-
rera, va acusar Mas d’haver “reben-
tat” la cimera “orientant clara-
ment” la trobada amb les últimes
votacions parlamentàries. Es refe-
ria així a l’acord d’esmena a la reta-
llada del sou dels funcionaris, al fet
que el Govern no refusi l’ús de la re-
forma laboral per acomiadar perso-
nal des de l’administració, a més de
no posar data al pagament del deu-
te als ajuntaments o rebutjant en
una votació al Parlament el mante-
niment de les places d’escola bres-
sol que es tancaran. “CiU, amb el su-
port d’ERC, està expulsant-nos
d’una cimera per pactar la sortida
de la crisi”, va deplorar Herrera, que
alerta que el Govern ja està aplicant
mesures pressupostàries sense ha-

ver presentat els comptes d’en-
guany. “Calia arribar a la cimera
amb la porta oberta i no amb la pre-
determinació de les retallades”, va
insistir el líder ecosocialista, que va
afegir que “no es pot dir que entre
tots ho farem tot i amb l’altra mà re-
tallar”. Herrera ja deixava entre-
veure així, abans que es desconvo-
qués la cimera, que no tenia inten-
ció d’assistir-hi si no era amb Mas
esmenant-se de dalt a baix. Però va
esperar que fos el president qui
prengués la determinació. De fet,
també el PP havia empès el presi-
dent a ajornar la convocatòria per
una qüestió de “responsabilitat” da-
vant una cimera que, pel portaveu
parlamentari popular, Enric Millo,
estava abocada al fracàs.

El cert és que el clima de tensió
i el retret permanent es van ins-
tal·lar ahir al Parlament. I era fàcil
preveure una cimera de resultats
similars a la d’ara fa dos anys, és a
dir, pràcticament inexistents. Els
partits entenen que la situació so-
cial del país ja no admet més troba-
des de fotografia, però el clima no
ajuda a anar més enllà en la concre-
ció de respostes. Si bé Mas havia
consultat amb Navarro la descon-
vocatòria, els socialistes la van atri-
buir a la “desconfiança” que genera
el Govern a la resta de partits. El
portaveu dels socialistes al Parla-
ment, Maurici Lucena, va instar el
Govern a virar en la seva actitud per
construir consensos. Lucena argu-
mentava ahir que és “decebedora”
la desconvocatòria i reconeixia que

CiU i ERC acorden flexibilitzar la retallada als
funcionaris enmig de dures crítiques de l’oposició

No tocar els sous més baixos de la Generalitat
● Protegir qui menys cobra
L’acord CiU-ERC per traslladar a
la taula de la funció pública pre-
veu estudiar la possibilitat de dei-
xar exempts de la retallada els
sous públics que quedin per sota
de dos cops el salari mínim inter-
professional. Fins ara era d’1,5
cops el salari mínim.
● Mesura temporal
No consolidació de les pèrdues
retributives i de condicions de
treball, adequant-la a l’evolució
dels ingressos de la Generalitat i
a la recuperació econòmica.
● Progressivitat en l’aplicació
La retallada s’aplicarà en graus
diferents en funció dels sous. Ai-
xí, afectarà més els sous més alts.

● Limitació als directius
S’establirà una taula salarial que
fixarà les retribucions màximes
per al personal directiu del sector
públic de la Generalitat.
● Menys directius i dietes
Es fixarà un nombre màxim de
membres als consells d’adminis-
tració i altres òrgans directius, i
s’eliminaran dietes per assistèn-
cia als consells d’administració.
● Menys complements
Se suprimiran els complements
de dedicació i les hores extres.
● Conciliació familiar
S’aplicarà flexibilitat horària re-
cuperable per a assumptes perso-
nals sense justificació i en deter-
minades situacions familiars.

L’acord CiU-ERC

Suspensió
Mas ajorna
la cimera
en veure-la
abocada a la
confrontació
partidista

Retrets
L’oposició
li retreu que
decideixi les
retallades
abans de
la reunió
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L’elaboració de la llei de
transparència serà oberta

La llei de transparència tindrà un
procés obert a la ciutadania. Els do-
cuments es podran consultar aviat
a la web del Parlament, des d’on
també es podran fer aportacions
que els diputats valoraran.

ROGER TUGAS

BARCELONA. Cal predicar amb
l’exemple. Aquesta és la màxima
amb què van obrar els diputats de la
ponència conjunta de la llei de
transparència quan, divendres, van
decidir fer públics els seus treballs,
segons han confirmat a l’ARA di-
versos dels parlamentaris impli-
cats. Així, a iniciativa dels represen-
tants d’ERC, ICV-EUiA i la CUP, els
grups van decidir fa una setmana
obrir un espai a la web del Parla-
ment per penjar-hi el document
original que estan esmenant com a
base de la proposició de llei, les
aportacions dels diversos partits i
els textos i informes que es tenen
en consideració. Des d’allà, a més,
també s’iniciarà un procés de cer-
ta participació ciutadana que per-
metrà recollir propostes de la ciu-
tadania que posteriorment els po-
nents tindran en consideració.

És un “procés molt innovador”,
destaca un dels diputats, atès que el
Parlament mai havia optat per una
fórmula similar. El govern espanyol
sí que va obrir el procés d’elaboració
de la seva llei de transparència a pro-
postes –i en va rebre 3.600 en dues
setmanes–, com la Junta d’Andalu-
sia està fent actualment, però lla-
vors la iniciativa va ser de l’executiu,
no d’una cambra legislativa, cosa
que ho fa més innovador. El cert és
que una de les ponents, Dolors Ca-
mats (ICV), ja havia obert en aquest
cas un blog expressament per expli-
car el desenvolupament del grup de
treball i les seves propostes, però era
una iniciativa individual i no del
conjunt de la ponència.

Segons un dels ponents, els can-
vis es començaran a aplicar aviat, ja

que alguns dels documents que
estan usant els diputats no són
públics i primer s’ha d’aconse-
guir permís per publicar-los. De
fet, tot just avui es reuneix la po-
nència per tercera vegada, i enca-
ra faltaran moltes trobades no-
més per tancar una proposició de
llei que s’espera per a abans de
l’estiu. De moment han esmenat
cinc articles d’un text que, en
principi, en tindrà prop de 80.

Reserves comunes del PP i C’s
En l’última reunió, els grups es
van encallar en la regulació dels
lobis i grups de pressió després
que PP i C’s coincidissin a veure
amb recel un control excessiu.
Per això, els grups van demanar
als serveis jurídics un informe
que esperen per a avui i que hau-
ria de facilitar la resolució de les
diferències. Igualment, PP i C’s
també van coincidir a posar pe-
gues a incloure en els controls de
transparència les empreses que
presten serveis d’interès públic,
com les elèctriques o les telefòni-
ques, segons un ponent.e

Els membres de la ponència de la llei de transparència es van reunir
divendres per segona vegada i avui hi tornen. CRISTINA CALDERER

La ponència farà públics els documents de
treball i recollirà aportacions ciutadanes

els partits “haurien de demanar ex-
cuses” per la incapacitat d’arribar a
grans acords per sortir d’una situ-
ació cada cop més alarmant. Per
cert, que el primer secretari del
PSC, Pere Navarro, insistia ahir a
desvincular la situació econòmica
de la Generalitat de l’asfíxia finan-
cera de l’Estat. Per ell, “les retalla-
des, l’atur i aquesta situació tant
greu” tenen com a únic responsable
el Govern, que “no ho està fent bé”.
A més, va acusar l’executiu Mas de
no creure’s la cimera que s’havia de
fer dissabte i, just un dia després
que el PSC portés al Parlament de
nou una resolució del suport al dret
a decidir, va acusar l’executiu de
desviar l’atenció en el que va ano-
menar “processos identitaris”. En
ple intercanvi de retrets polítics, el
portaveu de CiU al Parlament, Jor-
di Turull, va interpretar que la sus-
pensió de la cimera no és més que
“el reconeixement del fracàs” de
Navarro, com a impulsor de la tro-
bada, a qui va acusar també de llan-
çar exigències pressupostàries que
la tresoreria de la Generalitat fan
“impossibles”.

I les entitats socials? Doncs per-
severança. La federació d’Entitats
Catalanes d’Acció Social va advertir
que la situació d’emergència social
demana una nova convocatòria “al
més aviat possible”, que, això sí,
hauria de comptar també amb la
participació de les entitats socials.
Mas ja va anunciar ahir mateix que,
si el panorama millora, recuperarà
la convocatòria.e

Artilleria
Els sindicats
s’abraonen
contra ERC i
critiquen que
el Govern no
vol dialogar

Emergència
Les entitats
socials
reclamen
una nova
convocatòria
urgent

BOMBERS EN LLUITA
Més d’un centenar de bombers

van protestar ahir davant la
seu d’Interior contra la
degradació de les seves

condicions laborals. J. LAGO / AFP

El Parlament demana
que se cessi la delegada
del govern espanyol

El Parlament de Catalunya va de-
manar ahir, amb els vots de CiU,
ERC, ICV-EUiA i la CUP, al go-
vern espanyol que rellevi María de
los Llanos de Luna, la seva delega-
da a Catalunya. Va ser a iniciativa
d’Esquerra i en una iniciativa mo-
ció conseqüència d’interpelació
sobre el món local. El PSC es va
abstenir i el PP i Ciutadans hi van
votar en contra fent, a més, una
abrandada defensa de la tercera
autoritat de Catalunya, una mili-
tant popular –va ser diputada
l’anterior legislatura– que des que
ocupa el càrrec ha estat sempre
notícia per plantar cara a iniciati-
ves sobiranistes o al Govern en
matèria de seguretat. Pel diputat
republicà Marc Sanglas, la delega-
da es dedica “a generar conflictes
al territori quan el que hauria de
fer és estar calladeta”, en relació
als requeriments i les denúncies
als ajuntaments per no exhibir la
bandera espanyola i va demanar
que al seu lloc hi hagués algú que
apostés “pel diàleg i l’entesa”. El
popular Manuel Reyes se les va te-
nir amb Sanglas acusant-lo d’“a-
tacs personals” a la delegada, a qui
la moció veu “hostil” amb les ins-
titucions catalanes. L’entorn de
Llanos de Luna no ho va valorar.

Els inspectors volen
investigar els polítics
L’associació d’Inspectors d’Hi-
senda de l’Estat (IHE) va dema-
nar ahir a l’Agència Tributària
que dugui a terme un pla especi-
al d’inspecció dels representants
polítics a totes les administraci-
ons i a tots els partits. El seu pre-
sident, Ransés Pérez Boga, va
subratllar que la reivindicació,
feta ja fa cinc anys, agafa força
en la situació actual i hauria de
tenir caràcter permanent i in-
cloure’s en el Pla de Control Tri-
butari cada any. Seria un exem-
ple de transparència i per de-
mostrar que el sistema tributari
estatal és just i afecta tothom.


