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Els comuns atien l’enfrontament
del Govern amb la CUP pels Mossos

Els grups del Govern avalen la participació de Brimo i Arro en els desnonaments

MANÉ ESPINOSA

Agents antiavalots dels Mossos actuen en el desallotjament d’una nau ocupada a Badalona
LUIS B. GARCÍA
Barcelona

Una iniciativa parlamentària
d’En Comú Podem aprovada ahir
a la comissió d’Interior del Parlament sobre la participació dels
Mossos d’Esquadra en els desnonaments ha fet emergir altra vegadaelxocentreelsgrupsdelGovern(ERCiJunts)ambelseusoci
“preferent”, la CUP.
Es tracta d’una resolució –una
mera declaració d’intencions–
que proposava, inicialment,
d’elaborar un protocol d’actuació
del cos policial autonòmic en els
desallotjaments “amb una atenció especial als casos de persones
vulnerables”, i que apostava per
“excloure” la possible participació de les unitats d’antiavalots
(Brimo i Arro) en aquests casos.
La proposta va rebre esmenes
conjuntes d’ERC i Junts que rebaixaven les expectatives i apostaven per mantenir la possible

participació d’aquestes unitats
d’intervenció. L’acceptació dels
comuns va provocar el malestar
dels anticapitalistes, que van retreure als grups del Govern, en
particular a ERC, l’“incompliment” dels acords d’investidura.
Enelpacted’ERCilaCUPpera
la investidura de Pere Aragonès
hi figura un precepte sobre la necessitat de “modificar el protocol
de llançaments judicials”, en què
s’assenyala específicament la
“no-intervenció d’Arro i Bimo en
desnonaments de famílies o persones vulnerables”. Així doncs, el
plantejament inicial de la resolució dels comuns era plenament
compartida per la CUP, però la
decepció dels cupaires va arribar
quan es va comprovar que els de
Jéssica Albiach van acceptar els
canvis d’ERC i Junts.
Les esmenes van desdibuixar
l’efectivitat de la proposta inicial
dels comuns. En lloc d’instar a
elaborar el protocol d’actuació en
els desallotjaments, es va expres-

ERC eleva el to contra la
reforma laboral i la qualifica
de “projecte personal”
PEDRO VALLÍN
Madrid

El portaveu d’ERC al Congrés
dels Diputats, Gabriel Rufián,
es va desfogar ahir contra la reforma laboral aprovada pel
Consell de Ministres, després
de l’acord de la taula del diàleg
social, i la va qualificar de “projecte personal” de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Tant en
una entrevista a primera hora

del matí com, hores després, en
roda de premsa al Congrés, va
confirmar que les posicions estan molt allunyades i va assegurar que no hi ha negociació formal amb el Ministeri de Treball
per resoldre-les. De fet, i malgrat les reunions i converses entre la vicepresidència i el grup
parlamentari d’Esquerra, va negar que això fossin negociacions pròpiament dites i va repetir fins en quatre ocasions que el
ministeri “menteix” perquè “no

sar la disposició a “valorar-ne”
l’elaboració, i es va remetre al que
s’acordi a la comissió del model
policial del Parlament, presidida
per la CUP.
Amés,elscomunsvanacceptar
no excloure Brimo i Arro

Els cupaires
tornen a denunciar
l’incompliment de
l’acord d’investidura
de Pere Aragonès
d’aquestesintervencionsivanacceptar la idea dels grups del Govern de “regular” en el futur protocollasevaparticipació“mentre
l’Estat no modifiqui la llei d’Enjudiciament Civil”, que és la que
“permet que els jutges demanin
l’execució d’un desnonament
sense preveure excepcions de
vulnerabilitat”, puntualitzen.

hi ha hagut contactes formals
entre les comissions negociadores”. També va descartar que la
trobada del dimecres 12 de gener entre Yolanda Díaz i el president de la Generalitat, Pere
Aragonès, per sopar a Madrid
tingués com a objecte negociar
el suport d’ERC a la convalidació de la reforma laboral. Alhora, va retreure al Govern espanyol que estigui mirant d’aprovar-la amb el suport de
Ciutadans, cosa que, segons Rufián, és un indici del to polític de
la reforma.
Pel que fa a les seves reserves
sobre el text acordat per patronal i sindicats, Rufián va insistir
en temes que ERC ja ha posat
abans sobre la taula, com l’autorització administrativa dels expedients de regulació d’ocupa-

Malgrat acceptar les esmenes,
el diputat d’En Comú Podem
Marc Parés no va ocultar una certa sorpresa per la voluntat d’ERC
i Junts de diluir l’acord amb la
CUP: “Expressem la nostra sorpresa perquè pensàvem que l’exclusió de la Brimo i l’Arro era una
cosa assumida després de l’acord
d’investidura”, però “sembla
que continuen apostant pels antiavalots”.
Els comuns van acceptar les
modificacions perquè prioritzen
poder disposar d’un protocol en
què figuri “el paper” d’aquestes
unitats policials, cosa en què treballa el Govern. Segons Parés, els
agents fan un “ús abusiu i desproporcionat de la força” i Interior
no emprèn aquesta qüestió en les
seves propostes de protocol.
La CUP es va abstenir en la votació final però va denunciar el
“pas enrere” que suposa el tracte,
com també l’“incompliment del
compromís del Govern de desallotjar persones vulnerables
sense antiavalots”. El diputat Xavier Pellicer va lamentar la renúncia dels comuns i va acusar
els grups del Govern d’eludir la
seva responsabilitat a favor dels
tribunals: “És intolerable que un
tribunal digui que s’ha de desallotjar i amb quins mitjans. El
Govern ha de defensar la potestat
que té”.
Fa temps que el Govern mira
d’acordar amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya un
protocol d’actuació per a desnonaments. L’Executiu d’Aragonès
vapresentarunapropostaafinals
d’any al president del tribunal,
José María Barrientos, però no
l’ha pogut convèncer. En aquesta
proposta el Govern planteja la
possibilitat de crear una unitat
especial als Mossos per a “conflictes d’habitatge” amb dos procediments interns: un d’actuació
davant l’ocupació d’immobles i
un altre per a desnonaments. Però Barrientos ha decidit deixar el
tema en mans del Consell General del Poder Judicial.c

Gabriel Rufián
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Fins a 12 alts
càrrecs del
Govern tenen
més d’un milió
d’euros
JOSEP M. CALVET Barcelona

El conseller d’Economia és el
membre més ric del Govern,
amb actius per sobre dels set
milions d’euros, però cap altreconseller,nitansolselpresident, arriben al milió. Tot i
això, fins a 12 alts càrrecs i directius públics d’ens dependents de la Generalitat superen aquesta quantitat, segons
les declaracions de béns patrimonials corresponents al
2021.
Lidera aquest rànquing
Anna Tarrach, directora general de Pressupostos, amb
2.301.139 euros, amb cinc pisos, una casa i sis garatges. En
segon lloc hi ha Joan Ridao,
director de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern, que declara 2.200.250 euros, amb
quatre pisos, dues cases, un
terreny i un garatge, gairebé
tots fruit de successions. Al
tercer lloc es troba Gabriel
Capella, director de l’Institut
d’Investigació
Biomèdica
Bellvitge, amb actius per
1.740.080. Altres membres
del Govern que superen el milió són Jordi Òliva, conseller
delegat de l’Institut Català de
Finances; Teresa Prohias, directoradeServeisdeVicepresidència; Mercè Crosas, secretària de Govern Obert; VicentSanchís,directordeTV3;
Eduard Inglés, director de
l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya; Josep
Ribas, secretari general del
Consell Interuniversitari de
Catalunya; Marta Espasa, secretària d’Hisenda; Armand
Querol, conseller del Consell
de Govern de la CCMA, i Lluís
Juncà, director general d’Innovació i Emprenedoria.
Al costat oposat, Alícia Corral, directora general de Funció Pública, declara uns actius
totals de 1.147 euros i un passiu de 49.655 euros.c

ció o la revisió de la indemnització per acomiadament. El
portaveu d’Esquerra es queixa
que no es pot anomenar negociació el fet d’oferir un text acordat pel Govern central, la patronal i els sindicats. Un menú tancat. “Te l’empasses o el deixes”.
El moviment d’ERC, en tot
cas, confirma que continuen vives les dificultats per a la convalidació del decret el 28 de gener,
també en clau d’estratègia política, atès que –i més enllà del
contingut específic de la reforma– ni ERC ni EH Bildu tenen
objectivament incentius estratègics per facilitar una victòria
política que ho serà més de la vicepresidenta Díaz, eventual rival en el seu mateix espectre
electoral, que del conjunt del
Govern de coalició.c

