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Junts hi torna per
refer el Tribunal
de Comptes
a Registra de nou la reforma de l’ens vetada per la mesa
del Congrés a El que fa ara no pot ser revisat ni recorregut
David Portabella
MADRID

El Tribunal de Comptes té
un rètol que és una barreja
d’eufemisme i oxímoron:
s’anomena tribunal però
no és un tribunal, i no és
un òrgan judicial però té
capacitat de condemnar.
A delimitar el seu radar
d’acció, que ara nega fins i
tot el dret a la doble instància judicial –el que sentencia no admet revisió ni recurs davant d’un tribunal
més alt si no és per aspectes formals davant del Tribunal Suprem–, hi torna a
irrompre Junts, que al desembre ja ho va intentar i
va topar amb el vet fulminant de la mesa del Congrés, que en 24 hores va rebutjar la mera admissió a
tràmit d’una proposició de
llei amb l’argument que la
iniciativa de reformar el

La frase

—————————————————————————————————

“S’utilitza la mesa del
Congrés per obstruir
el debat sobre la
funció judicial del
Tribunal de Comptes”
Josep Pagès
DIPUTAT DE JUNTS AL CONGRÉS

Tribunal de Comptes
“contravé de manera palmària i evident” la Constitució. Per esquivar la censura preventiva, en el seu
segon intent de debatre la
reforma de la llei orgànica
2/1982 del Tribunal de
Comptes –i de la llei orgànica 7/1988 del funcionament de l’ens–, Junts ja no
proposa eliminar la funció
judicial completament sinó reduir-ne el seu abast.
Tal com van fer el 14 de
desembre, els diputats Mí-

riam Nogueras i Josep Pagès (Junts) registraran
aquesta setmana una proposició de llei per adequar
l’excepcionalitat espanyola del Tribunal de Comptes
a la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets
Humans relativa al dret a
un procés equitatiu (article 6 del Conveni Europeu
de Drets Humans) en un
doble vessant: el dret a un
tribunal independent i
d’accés a la jurisdicció.
L’adequació que Junts
persegueix ara és que el
tribunal –presidit des del
novembre per Enriqueta
Chicano– estigui sotmès a
una revisió plena de les seves resolucions de naturalesa jurisdiccional per part
del poder judicial. Així
com ara una condemna a
l’Audiencia Nacional permet un recurs posterior al
Suprem, això no succeeix

Els diputats Míriam Nogueras i Josep Pagès, a la sala de premsa del Congrés ■ NEREA MARTÍ

al Tribunal de Comptes:
únicament està prevista la
possibilitat de recórrer al
Suprem, en supòsits de caràcter formalista en la fase
de cassació i revisió. Com
recorda Junts en la seva
justificació, perquè una
revisió judicial sigui plena
de debò ha de consistir en
una doble instància en què

l’afer en litigi sigui sotmès
a un nou judici.
El repte correspon ara a
la mesa del Congrés –el
PSOE (amb tres membres
dels nou) hi té una doble
majoria de sis a tres, amb
Podem (3) o bé amb el PP
(2) i Vox (1)–, que al desembre va fer un examen
de constitucionalitat ex

Pressió d’ERC
i el PSC per la
reforma laboral
a Els republicans la

veuen poc ambiciosa
i transparent i
amenacen de trencar

X.M.
BARCELONA

ERC i el PSC s’enroquen
en la seva posició davant la
reforma laboral del govern
de Pedro Sánchez i es
pressionen mútuament
marcant distàncies. La secretària general d’ERC,
Marta Rovira, adverteix
els socialistes que si tiren
endavant la reforma amb
el PP i Cs l’acord d’investi-

dura del president espanyol quedarà “tocat”. En
una entrevista que publicava ahir El Periódico, la
dirigent republicana es
preguntava des de Suïssa:
“Com es pot dir que hi ha
un pacte social quan nosaltres ens n’assabentem
per la premsa? Com pot
haver oblidat l’executiu
que compta amb una coalició d’esquerres al Congrés?”.
Pacte “poc transparent”
Rovira reitera que la seva
formació es manté en la
negativa a aprovar una reforma que considera poc

ante i va adduir la violació
de l’article 136 de la Constitució. “Com que s’ha utilitzat la mesa del Congrés
per obstruir el debat sobre
la funció judicial del Tribunal de Comptes, presentem ara una segona versió”, avisa Pagès. L’objectiu és dificultar la censura
i poder fer el debat. ■

Els treballadors
són UGT i CCOO
i no ERC, diu Illa
—————————————————————————————————

Illa intervenia ahir al congrés del PSOE de Menorca ■ DAVID ARQUIMBAU SINTES (EFE)

ambiciosa i que no entén
com pot tenir el suport de
CCOO i al UGT perquè la
qualifica de “reforma del
PP maquillada”.
Els republicans la volen
negociar perquè, hi afegeixen, no estan disposats a
assumir el seu contingut

actual i lamenten la falta
de “transparència” i que
l’executiu espanyol els vulgui fer “empassar” un pacte amb sindicats i patronal
del quals no s’ha informat:
“Per què se’ns diu que ens
hi hem d’adherir per uns
condicionants europeus

que no sabem quins són?
Si el problema és Europa,
cal explicar-ho.” Si l’executiu de Sánchez no es
mou i aprova la reforma
amb el PP i Cs, “és evident
que quedarà tocat l’acord
d’investidura”, adverteix
Rovira. ■

El líder dels socialistes catalans va demanar ahir al PP i
ERC “respecte” pel pacte de
l’executiu espanyol amb sindicats i patronal i els va acusar d’anar “junts” i de referirse “amb arrogància” a un
acord i a una reforma que troben insuficient. Des de Menorca, on va assistir al 14è
congrés del PSOE illenc, Salvador Illa va acusar ERC de
no voler el diàleg perquè,
mentre l’exigeix entre Catalunya i Espanya no convoca a
una taula els partits catalans,
i “quan els agents socials arriben a acords ens donen lliçons; més humilitat i respecte”. Illa conclou que la representativitat dels treballadors
és dels sindicats i no d’ERC:
“Vostès representen més que
la UGT o CCOO?”.

|

10 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DILLUNS, 24 DE GENER DEL 2022

Pren forma una consulta
monarquia o república
a La cita serà el 14 de maig en una iniciativa d’àmbit estatal impulsada per una plataforma
ciutadana a A Catalunya ja funciona una comissió territorial amb l’encàrrec d’estendre la iniciativa
Jordi Panyella
BARCELONA

Tornen les urnes a Catalunya en una altra consulta
que incomoda l’Estat. El
dissabte 14 de maig és el
dia triat per una plataforma d’àmbit estatal per dur
a terme una consulta popular que posarà a consideració dels ciutadans quina forma d’organització
política volen per a Espanya, si la monarquia o la república. En l’organització
de la consulta ja hi ha implicades una quarantena
de persones que formen el
grup promotor de Catalunya, que, de moment, ja tenen compromesa la celebració de la consulta en
una quarantena de localitats.
Badalona, Barcelona,
Barcelona 9 Barris, Barcelonès Nord, Maresme,
Martorell, Mataró, Mollet,
Polinyà, Santa Coloma de
Gramenet, Sant Adrià de
Besòs, Sabadell, Sentmenat i Terrassa són, ara per
ara, els àmbits d’actuació

Encarna López és una de les persones compromeses en l’organització de la consulta popular ■ JPF

principal de la plataforma
catalana que des del novembre passat ha experimentat un creixement important en la integració de
nous membres i, de fet, no
deixa de créixer, com es va
constatar en l’última reunió celebrada dimarts de la
setmana passada.
El principal objectiu d’a-

quests quaranta primers
membres és estendre la
iniciativa com una taca
d’oli per Catalunya amb el
propòsit principal de fer el
salt més enllà de l’àrea
d’influència de la ciutat de
Barcelona, que és on avui
per avui el moviment té
una presència consolidada.

Un dels àmbits on la plataforma té avui més força
és a la ciutat de Sabadell,
on s’ha trobat el suport de
Sabadell per la República,
que des de fa temps treballa per promoure els principis del republicanisme. Organitzat per Sabadell per
la República el 6 d’octubre
del 2019 ja es va a dur a ter-

La xifra

—————————————————————————————————

6.000
persones van participar el 6
d’octubre del 2019 a Sabadell
en una consulta on la república va ser l’opció favorita.

me una consulta en aquesta ciutat en la qual van
prendre part 6.000 persones que en un 90% es van
pronunciar a favor d’instaurar un règim republicà
a l’Estat derogant la monarquia.
Una experiència prèvia
similar es va dur a terme el
2018, al barri madrileny
de Vallecas, a través de la
plataforma Vallekas Decide. En aquella ocasió van
participar en la consulta
més de 7.000 persones,
que també van prendre
partit a favor d’una república.
“Una consulta popular
és legal”, explica Encarna
López, sindicalista i membre de l’organització a Catalunya. Per dur a terme
aquest tipus de consulta
només cal notificar-ho,
com si d’una manifestació
es tractés. L’objectiu que
es persegueix amb la consulta popular “és la de
crear un estat d’opinió pública que sigui favorable a
la convocatòria d’un referèndum de veritat, legal,
per poder decidir sobre la
forma de l’Estat”, explica
López.
Darrere la promoció de
la consulta sobre monarquia o república hi ha ciutadans d’ideologia d’esquerres, amb una clara voluntat que els partits polítics no patrimonialitzin la
iniciativa, però també es té
el suport de partits com
ara Podem, Izquierda Unida o el PCE. ■

El Parlament es conjura
contra el racisme
a Creen una comissió

d’estudi i volen que el
codi de conducta i el
reglament es reformin

Redacció
BARCELONA

El Parlament va constituir
divendres una comissió
d’estudi sobre el racisme
institucional i es va aprovar el seu pla de treball,
presentat conjuntament
per ERC, JxCat, la CUP i
els comuns. Era el primer
tret de sortida després que
els grups s’hagin conjurat
per lluitar contra el racisme i els delictes d’odi.
Aquesta mateixa setmana
en el ple es debatrà una

Proposta d’una nova llei

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

ERC defensarà una moció del
ple de la setmana vinent en
què demana reformar el codi
de conducta dels diputats
per combatre els discursos
de l’odi i blindar la cambra davant comportaments masclistes, racistes, homòfobs i
feixistes. En la moció, el grup

republicà insta tots els grups
a aprovar una llei contra el racisme “en totes les seves formes i expressions”. També es
vol instar el govern a “col·laborar” amb la comissió d’estudi per implementar les accions que es desprenguin de
les conclusions.
Ple del Parlament celebrat el mes d’octubre ■ JUANMA RAMOS

moció d’ERC que aposta
per reformar el codi de
conducta i el reglament
que permeti disposar de
més eines per lluitar també a la cambra catalana
contra discursos d’odi
vers les minories. De moment, la comissió té per

objectiu “convertir-se en
un espai de debat profund
i rigorós” per elaborar “un
diagnòstic sobre la situació del racisme institucional i estructural a Catalunya i les mesures necessàries per prevenir-lo i reparar-lo”. El pla de treball,

aprovat amb els vots en
contra de Vox i Cs, preveu
set àmbits específics d’actuació: educació, cultura i
mitjans audiovisuals, administració pública, salut,
habitatge, seguretat i laboral. Entre les entitats
que compareixeran en la

comissió hi ha la Fundació
Arrels, Irídia, Las Kellys, el
Sindicat Popular de Venedors Ambulants i sindicats d’habitatge i inquilins. També s’hi ha convidat el president de la Unió
de Comunitats Islàmiques
de Catalunya, Mohamed

El Ghaidouni, i entre els
experts figuren noms com
ara els periodistes Lucía
Mbomio, Moha Gerehou i
Tania Adam, la investigadora del Cidob Blanca Garcés i l’especialista en dret
laboral i sindical Pastora
Filigrana. ■

