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El dispositiu
s’accionarà en
moments de
desordres públics o
situacions de risc

La Guàrdia
Urbana de
Barcelona
durà càmera

Acord per fer
fixos 46.828
empleats
públics

Els sindicats avalen
la reducció de la
temporalitat del
35,5% actual al 8%
el 2024

El 25% amenaça a final
ORDRE El TSJC exigeix executar en
quinze dies la sentència que obliga tots
els centres a fer més hores de castellà
REACCIÓ El conseller d’Educació diu que
hi presentaran recurs perquè és “aberrant”
i demana “calma” en la recta final del curs
Elena Ferran
BARCELONA

El TSJC ha requerit a la
Generalitat el compliment immediat de la sentència del 25% del castellà
a tots els centres educatius de Catalunya. El tribunal ordena al conseller
d’Educació que, en un termini màxim de 15 dies,
“dicti les instruccions i estableixi les garanties de
control que convinguin
perquè tots els alumnes
rebin de manera efectiva i
immediata l’ensenyament
mitjançant la utilització
vehicular normal de les
dues llengües oficials en
els percentatges que es determinin, que no podran
ser inferiors al 25% en un i
en l’altre cas”. La interlocutòria, escrita en català
però carregada de faltes
ortogràfiques, requereix a
l’alta inspecció educativa
que verifiqui el compliment de les mesures i n’informi el tribunal. “L’elecció del mitjà per garantir el
resultat” que estableix la
sentència és “facultat” de
la Generalitat, però “el que
no inclou la seva llibertat és
no actuar i permetre una
situació contrària al mandat constitucional”, sosté.
La reacció del conseller
d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, però, va cap
a una altra direcció i anunciava ahir que en els propers cinc dies presentarà
un recurs de reposició
contra la interlocutòria
dictada pel TSJC. Segons
Cambray, aquesta decisió,
que coneixia al mateix
moment que els mitjans
de comunicació, es pot
qualificar d’“aberrant” des

del moment en què “s’extralimita en les seves competències tant pedagògiques com jurídiques”. El
conseller va insistir que
dos dels cinc magistrats
han presentat un vot particular en el qual diuen que
aquesta interlocutòria no
te raó de ser.
Des de la conselleria
d’Educació, el seu màxim
responsable va voler llançar un missatge de tranquil·litat a les direccions
dels centres educatius davant el requeriment de
l’alt tribunal i va fer una
crida a la “màxima calma”
per afrontar la recta final
del curs. “Els mestres han
de continuar fent la seva
feina, no han de canviar
res”, va insistir el conseller, que no deixava clar si,
més enllà del recurs, dictarà les “instruccions i garanties de control” tal com
li requereixen específicament a ell els magistrats.
“El tribunal s’adreça al departament, al conseller, i
donarem tot l’escut jurídic
per seguir defensant llengua i model”, va remarcar.

Cambray,
sortint de la
conselleria,
a punt per
atendre els
mitjans ■ EFE

La frase

La data

“Un professor no tria
quina llengua es fa
servir a classe. En els
pròxims anys tindrem
més català”

20.01.22

—————————————————————————————————

Més català a les aules
“Un professor no tria quina és la llengua que es fa
servir a la classe. En els
pròxims anys tindrem
més català a les escoles del
que hi ha ara”, va assegurar. Segons va dir, l’aprenentatge de les llengües
“no va de percentatges” i
tot l’alumnat, “com fins
ara”, acabarà quart d’ESO
amb coneixements de
català, castellà i anglès.
El conseller hi afegia que
l’administració “continuarà treballant” per conèixer
la realitat del català a les

—————————————————————————————————

CONSELLER D’EDUCACIÓ

La sentència que va dictar
l’alt tribunal català sobre
la implantació del 25% del
castellà passa a ser ferma.

aules i donarà suport als
projectes lingüístics de cada centre.
A finals de març, el govern va anunciar un decret per modificar la llei
de política lingüística i va
dir que no aplicaria percentatges. L’acord entre

ERC, el PSC, Junts i els comuns es va congelar després de la marxa enrere de
Junts arran de les crítiques que va generar entre
diversos sectors de l’independentisme. L’expresident Quim Torra demanava ahir en un comunicat

Josep Gonzàlez-Cambray

a l’actual president, Pere
Aragonès, que “no acoti el
cap” i feia una crida a protegir d’una manera més
“dràstica” la comunitat
educativa: “Cal tornar a
la concreció d’un programa independentista i evitar de l’única manera possible les ingerències contràries a la voluntat majoritària i democràtica dels
catalans.” Des de les files
del PSC, la diputada Esther Niubó acusava Junts
d’haver anteposat els seus
interessos al pacte pel català, que al seu parer hauria evitat l’execució forçosa de la sentència. També
la portaveu d’ERC, Marta

Vilalta, veia urgent aprovar la reforma lingüística
per evitar “intromissions”
dels tribunals. Pel diputat
de la CUP Carles Riera és
“l’hora de la desobediència”, mentre que el president d’Òmnium Cultural,
Xavier Antich, assenyalava que “la intromissió de
les togues és intolerable i
antidemocràtica”.
La interlocutòria arriba
arran de la petició de l’Assemblea per una Escola Bilingüe per forçar l’execució de la sentència que el
TSJC va dictar el 16 de desembre del 2020 i que el
20 de gener passat va passar a ser ferma. ■
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L’APUNT

Amenaçar
ja no funciona
Teresa Márquez

No cola. Ja no. S’ha acabat acceptar amb les dents
serrades que determinades actituds del govern espanyol s’hagin d’acceptar només perquè ens asseguren
que l’alternativa és pitjor. No cola. Ja no. Perquè el
PSOE i el PP són les dues cares d’una mateixa moneda gastada que la política espanyola manté per costum, no pas per efectivitat. No cola. Ja no. Perquè la

por que vingui el llop no se la creu ningú, després que
els pitjors episodis de repressió, sentències a dit i ara
espionatge s’hagin destapat precisament mentre governava la, suposada, esquerra. No cola, Ja no. I ni
taules de diàleg, ni Jocs Olímpics que no vol ningú ni
visites de reis a totes hores podran fer canviar la
convicció que només hi ha un camí. Un de sol.

l de curs
Les taxes dels graus universitaris més cars es reduiran fins a un 30% el curs vinent ■ ORIOL DURAN

Els graus universitaris
més cars costaran un 30%
menys el curs que ve
a Se’n beneficiaran les carreres d’experimentalitat alta i baixa i s’estableix un preu
de 18,46 euros per crèdit a També es redueix l’import dels màsters habilitants
Redacció
BARCELONA

Dret dels estudiants a fer vaga

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

“No a la imposició a les aules!”

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

Les reaccions entre els docents no s’han fet esperar. La
portaveu d’Ustec-Stes, Iolanda Segura, demana al conseller d’Educació que no acati
la sentència i que aposti “valentament per protegir la immersió lingüística”. “El departament no pot passar la patata calenta als centres donant
marge de flexibilitat a l’hora
d’aplicar els projectes lingüístics.” Des del sindicat La Intersindical Educació consideren que es tracta de la consumació d’una agressió sense
precedents al model d’im-

mersió lingüística i a l’escola
catalana. Així ho recullen en
un comunicat, en què diuen
“no a la imposició del castellà
a les aules!”. La Intersindical
Educació també constata
que la “passivitat” del Departament d’Educació, al qual ja
han “reclamat reiteradament
la necessitat d’adoptar una
posició clara i de trobar els
mitjans adequats que blindin
el català a l’escola”, no ha servit per “escometre aquesta
ofensiva catalanòfoba de la
justícia espanyola”. Per això,
fa una crida a la mobilització.

El Departament de Recerca i Universitats va informar ahir del nou preu de
18,34 euros per crèdit de
les matrícules de les carreres universitàries d’experimentalitat alta i baixa i
dels màsters habilitants,
que són els que es necessiten per exercir professions com ara la de professor de secundària. Les noves taxes –que representen una rebaixa d’entre el
26% i el 30%– es faran
efectives a partir del proper curs 2022/2023, fet
que representarà una disminució d’ingressos de
27,5 milions d’euros per
als centres universitaris,
una disminució que assumirà el govern.
La consellera Gemma
Geis va informar ahir que
es beneficiaran de la rebaixa estudiants de discipli-

L’esborrany de la llei orgànica
del sistema universitari (LOSU) que ahir va presentar en
roda de premsa el ministre
d’Universitats, Joan Subirats,
inclou per primer cop en el redactat el dret a l’aturada acadèmica de l’estudiantat. El titular d’Universitats va defensar durant la presentació que
el text “amplia el conjunt de
drets de la comunitat universitària” i “ofereix les eines per
adaptar-se al canvi d’època”.
D’altra banda, el redactat

també aborda la reducció de
la temporalitat. La llei rebaixa
del 40% al 20% el professorat docent i investigador amb
contracte laboral temporal.
També es limita la figura del
professor associat a una docència de 120 hores lectives
per curs acadèmic, es limita a
dos anys la durada del professor visitant i es crea una
nova figura de substitut per al
personal amb dret a reserva
del lloc. L’esborrany es debatrà al Congrés al juny.

nes com la medicina, la infermeria i les enginyeries,
que són d’experimentalitat alta, però també els de
periodisme, biotecnologia,
disseny digital o de videojocs, que són d’experimentalitat mitjana. Com a exemple, un estudiant de
medicina que al mes de se-

tembre es matriculi en un
curs estàndard de 60 crèdits s’estalviarà 553 euros
perquè passarà de pagar
1.660 euros a pagar-ne
1.107.
En el cas de l’experimentalitat mitjana, com
és el periodisme, l’estudiant s’estalviarà 395 eu-

ros en la matriculació per a
un curs estàndard de 60
crèdits.
Pel que fa als màsters
habilitants per exercir de
professor de secundària,
advocat o arquitecte, entre altres disciplines, també suposarà una rebaixa
de 553 euros. “Fem un pas
de gegant per afavorir
l’equitat. Volem que d’aquí
a tres anys el preu de tots
els graus sigui el mateix,
17 euros per crèdit”, va especificar la consellera.
Gemma Geis va emmarcar la rebaixa de les taxes
universitàries en el context del Pacte Nacional per
a la Societat del Coneixement (PNSC), que té com a
principal objectiu “garantir el progrés i benestar de
la societat catalana des del
coneixement”, i que els estudiants “puguin decidir
els seus estudis segons la
vocació i no segons els recursos econòmics”. ■
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Junts esprem el termini per a
una candidatura de consens
a Pressió sobre Borràs perquè accepti la presidència del partit amb Turull de secretari general a Sànchez

etziba indirectament a la presidenta del Parlament que “més enllà de la seva figura personal hi ha un equip”
Redacció
BARCELONA

Aquesta tarda a les quatre
acaba el termini per presentar candidatura a la direcció de Junts per Catalunya i els més ben situats
per substituir Jordi Sànchez a la secretaria general de la formació, Jordi
Turull i Laura Borràs, encara no han fet públic cap
acord per presentar una
candidatura de consens
que aplegui el sector que
dona suport a l’excandidat
a la presidència de la Generalitat i a la presidenta
del Parlament. Sànchez
pressionava ahir Borràs
perquè acceptés fer tàndem amb Turull, però a la
presidència que deixa vacant Carles Puigdemont,
que és més simbòlica que
de gestió. “Soc partidari
que Laura Borràs i Jordi
Turull pactin. Són dues
persones carismàtiques,
la gent del partit se les estima”, deia l’ex pres polític
parcialment indultat als
micròfons de RAC1.
Sànchez va fer una crida a “tots els dirigents” del
partit perquè “entenguin
que més enllà de la seva figura personal hi ha un
equip”, un missatge que
s’interpreta com un dard
indirecte a Borràs. De fet,
l’encara secretari general
ja va anunciar el mes passat que plegava del càrrec

Rull, Sànchez, Borràs, Forn i Turull, el gener passat, durant un míting ■ EFE / TONI ALBIR

criticant que “en alguns lideratges tenim un excés
de vanitat i un dèficit de
lleialtat de grup”, una idea
en què va insistir ahir:
“Ningú ha estat deslleial
amb mi ni jo ho he estat.
Però ens ha faltat lleialtat
de grup. Quan es pren una
decisió, aquella decisió
s’ha de defensar. Quin sentit té, si no, compartir espai polític?”
Borràs es va defensar el

cap de setmana a La Vanguardia tot demanant “no
dramatitzar” si finalment
no hi ha cap acord amb
Turull i defugia veure unes
primàries com una ruptura de la unitat dins del
partit. La presidenta del
Parlament reivindicava
l’argument segons el qual
ella exerceix el segon càrrec institucional en importància a Catalunya i,
per tant, el de més rang

entre els militants de
Junts, per la qual cosa li
sembla lògic que el seu
paper en el partit sigui
rellevant.
Diversos pesos pesants
del partit van signar la setmana passada un manifest per intentar fer decantar Borràs perquè accepti la presidència, un
text que la presidenta del
Parlament va demanar dimarts a diputats de JxCat

que no firmessin: “M’han
arribat veus d’un suposat
manifest que m’afecta i
del qual no sé res. Com sabeu, sempre he estat interessada en el projecte i no
en els càrrecs i tinc converses obertes amb moltes
persones per escoltar parers sobre el repte que tenim al davant i, evidentment, amb el conseller Turull.” Segons va publicar
Efe, el missatge demanava
als parlamentaris que no
utilitzessin el seu nom per
defensar qualsevol proposta de repartiment de
càrrecs que no hagi estat
acordada. El manifest el
van firmar 21 dels 32 diputats del grup.
Dues candidatures per
separat permetrien veure
quin suport té entre les bases el sector que representa Turull, procedent de
l’antiga Convergència, i el
d’una Borràs que no militava enlloc. La presidenta,
que va deixar la conselleria de Cultura per anar de
cap de llista al Congrés, va
guanyar les darreres primàries per ser la candidata al Parlament davant de
l’exconseller Damià Calvet, però ara s’enfrontaria
a un Turull que té al darrere noms com ara Josep
Rull –amb qui va fer les
paus políticament a la presó–, Jaume Giró, Victòria
Alsina, Albert Batet i
Lourdes Ciuró. ■

El Parlament recorda la
fi de la II Guerra Mundial
Redacció
BARCELONA

El Parlament va commemorar ahir el 77è aniversari de la fi de la II Guerra
Mundial. El president de
l’Associació
Catalana
d’Expresos Polítics del
Franquisme, Carles Vallejo, va qualificar de “preocupant” el creixement de

l’extrema dreta a Europa,
que, va dir, “s’ha desacomplexat”. El president de
l’Amical d’Antics Guerrillers de Catalunya, Raül
Valls, també va insistir
que les forces d’ultradreta
estan “normalitzant els
vells discursos dels enfrontaments i agitant de
nou odis irracionals”. La
presidenta del Parlament,

Laura Borràs, va assenyalar que celebrar aquest acte amb la guerra a Ucraïna
oberta “és especialment
colpidor”.
El Parlament va dur a
terme l’acte davant del monument als voluntaris catalans morts en defensa de
la llibertat, al parc de la
Ciutadella, coincidint també amb el Dia d’Europa. ■

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, amb altres
participants en l’acte que es va fer ahir a la Ciutadella ■ ACN

—————————————————————————————————

OPINIÓ
Lluís Falgàs
—————————————————————————————————

L’entrevista
de presidents

E

n el moment d’escriure aquest article encara no s’ha produït l’entrevista dels presidents
Aragonès i Sánchez. En el
cas que prosperi en els
pròxims dies, haurà arribat
tard. L’entrevista s’havia
d’haver produït immediatament després de la confirmació que hi ha hagut espionatge. La pràctica de
l’espionatge, per antiga i
coneguda que sigui, és
greu i suficient perquè
ambdós presidents aclareixin públicament què està
passant. Aragonès ha hagut d’insistir massa per poder-se veure amb Sánchez.
Fet que no és normal, i provoca erosions en les relacions governamentals. Les
escoles de negoci aconsellen que després de dues
peticions negatives per
veure una persona és millor
que no se’n produeixi una
tercera i que es canviï radicalment d’estratègia. Aragonès ho ha fet per escrit,
per telèfon i personalment.
Que ho deixi estar. Que no
insisteixi. El problema és de
Sánchez, per no haver volgut rebre de manera immediata un president afectat
per Pegasus. Tanmateix el
descrèdit és de tot l’Estat
espanyol, pel daltabaix i la
gestió comunicativa de tot
plegat. Aragonès, si hi insisteix, hi té a perdre. La Generalitat podria quedar desprestigiada com a institució,
en haver d’insistir per una
trobada que en qualsevol
àmbit social s’hauria produït per intentar resoldre un
problema que afecta tota la
ciutadania. No hi ha dubte
que al darrere de ventilar
l’afer dels espies hi ha la governabilitat. Ni ERC ni el
PSOE volen trencar. ERC ha
esgrimit el diàleg enfront de
la desobediència com a
bandera, i no li ha donat mal
resultat electoral. ERC té
ara mateix més problemes
de futur amb els seus socis
de JxCat a la Generalitat.
ERC intueix una trencadissa
de JxCat, al juny, entre Laura Borràs i Jordi Turull. Amb
el govern espanyol ERC hi
pot mantenir fins als darrers minuts de legislatura
un pacte de conveniència.

|

8 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DIMARTS, 10 DE MAIG DEL 2022

Sánchez debat com pot calmar
ERC sense agitar més el CNI
a Espera l’examen de telèfons de La Moncloa per dirimir si entrega el cap de Paz Esteban a Busca
dia a la cita amb Aragonès i al ple monogràfic a La llei de seguretat arriba al Congrés en ple xoc

Sánchez presidia ahir l’executiva federal del PSOE, al costat de la presidenta del partit, Cristina Narbona, i la vicesecretària Adriana Lastra ■ LUCA PIERGIOVANNI / EFE

David Portabella
MADRID

Una dona jove i atractiva
que dorm ben pentinada
–i tenint a la tauleta de nit
el llibre El alma de los espías, de Pablo Zarrabeitia– es lleva a dos quarts de
set del matí i atén els fills
durant l’esmorzar abans
d’anar a la feina i caminar
per Madrid amb mirada de
sospita i música de film
d’espies, mentre que el
marit jove i atractiu es
queda amb els nens a casa.

En un bar, algú li ofereix
un bolígraf que en realitat
és un pen drive i que ella
analitzarà a la seu del CNI.
“Treballem cada dia per
protegir el que més t’importa, perquè la normalitat no està garantida”, diu
la veu en off. A diferència
de l’anunci que el CNI s’ha
regalat a si mateix pel 20è
aniversari, la vida política
real no és ensucrada: Pedro Sánchez viu les amargues conseqüències de la
seva jugada mestra de desviar el focus del Catalan-

gate al preu d’ensorrar la
imatge del CNI i busca la
manera de calmar ERC
sense agitar més el cos
d’espies, on Paz Esteban
apareix com a víctima propícia si cal sacrificar un
cap com a ofrena al soci.
Una setmana després,
la jugada de Sánchez de
desviar la mirada sobre el
Catalangate aprofitant un
2 de maig festiu a Madrid
per destapar que ell també
és víctima de Pegasus ha
acabat en catàstrofe pirotècnica: restar mirades al

Aragonès defensa el
compromís europeista
C. Ribas
BARCELONA

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va refermar ahir el “compromís
europeista” de Catalunya,
de la Generalitat i del govern per construir una Europa “més justa, forta, unida i solidària”. En l’acte celebrat a Palau per comme-

morar el Dia d’Europa, el
cap de l’executiu va defensar que cal seguir avançant
per “enfortir” valors com la
democràcia, la pau i els
drets humans. I va fer una
crida a “recuperar” la pau
que la invasió de Rússia a
Ucraïna “ha estroncat”.
Aragonès va reprovar
“l’atac” de Rússia a un país
lliure i a la ciutadania d’un

país democràtic i hi va afegir que sense pau “no es pot
imaginar un futur de progrés i benestar”. Per la seva
banda, la consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, va fer referència a l’espionatge contra independentistes: “No ens podem
ni volem imaginar un futur
d’Europa on softwares
com Pegasus no siguin

Les frases

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

–aparaulada a Barcelona–
i el ple monogràfic al Congrés, en el qual ERC i el PP
l’han forçat a explicar-se.
Si l’ofrena acaba sent el
cap d’Esteban, una dona
de 64 anys que l’endemà
de la hipotètica destitució
o dimissió perdria el rang
de secretària d’estat que
va lligat a la direcció del
CNI però seguiria al CNI,
això no satisfarà ERC. Per
Marta Vilalta, secretària
general adjunta d’ERC,
“com a mínim” és necessària la destitució o la dimissió de la ministra Margarita Robles (Defensa) “de
manera urgent”. I a Junts,
Jordi Sànchez eleva
l’aposta: “Si Pedro Sánchez no sabia res de l’espionatge, ha de dimitir.”
“Fins que no hi hagi comissió d’investigació, som
partidaris que la vida política a Espanya no tingui
recorregut”, va advertir
Sànchez a RAC1.
El govern de Sánchez
afronta avui al Congrés
una moció conseqüència
de la interpel·lació d’ERC
“sobre la qualitat democràtica de l’Estat espanyol” i demà Gabriel Rufián pregunta a Robles si el
govern “està satisfet amb
l’actuació dels serveis d’intel·ligència”. Qui s’haurà
d’arremangar més és el
ministre de Presidència,
Félix Bolaños, que demà
compareix a la comissió
constitucional del Congrés a dos quarts de cinc
de la tarda. Pel diputat
Joan Mena (Catalunya en
Comú), la compareixença
de Bolaños és “una oportunitat per explicar la bretxa
de seguretat que hi ha a
l’Estat”. El calendari al
Congrés és enverinat: la
llei de seguretat arriba al
ple per ser votada dijous
amb l’afany d’ERC, Junts i
la CUP de tombar-la. ■

“És necessària, com a
mínim, la destitució o
la dimissió de la
ministra de Defensa
de manera urgent”

“Cal desclassificar
les ordres. I si Pedro
Sánchez no sabia
res de l’espionatge,
ha de dimitir”

Marta Vilalta

Jordi Sànchez

foc català tot incendiant
el Cesid creat pel general
Manuel Gutiérrez Mellado
el 1977 i refundat el 2002
en l’actual CNI ha agreujat

la crisi amb el president
Pere Aragonès. El president espanyol busca ara
data per a dues cites clau:
la reunió amb Aragonès

dràsticament prohibits.”
La consellera va lamentar,
d’altra banda, que la UE no
hagi acceptat el reconeixement del català com a llengua oficial o un mecanisme
de claredat que permeti
l’autodeterminació de pobles d’Europa.
Abans, l’artista de carrer Dase va pintar amb grafit un mural acompanyat
de l’artista ucraïnès Armen Hryhorov i d’alumnes
de quart d’ESO de dues escoles catalanes mentores
del Parlament Europeu: la
Fundació Llor, de Sant Boi
de Llobregat, i l’Institut
J.V, Foix, de Rubí. ■

Pere Aragonès i altres membres del govern, amb els artistes
Dase i Armen Hryhorov i els alumnes de les escoles ■ ACN
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Lambán no
descarta una
candidatura
pròpia pels Jocs

Acord en el procés
per fer fixos 46.828
empleats públics

Redacció
SARAGOSSA

a Els sindicats avalen i amplien el pla del govern per reduir

del 35 al 8% la temporalitat via concurs de mèrits i d’oposició
J. Alemany
BARCELONA

La Mesa General de Negociació dels empleats públics de l’Administració de
la Generalitat (Mepag)
van tancar ahir l’acord per
reduir la temporalitat laboral fins al 8% el 31 de desembre del 2024 –ara està
al 35,5%– amb un doble
procés d’estabilització pública de 46.828 places per
la via del concurs de mèrits –27.584 places– i del
concurs
d’oposició
–19.244. La conselleria de
la Presidència va presentar el pla a principis d’abril
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als sindicats CCOO, UGT i
IAC perquè hi fessin les seves aportacions i han formalitzat l’acord amb modificacions que permetrà
augmentar les 39.000 places previstes inicialment.
El govern té previst aprovar una oferta dels sectors
de personal d’administració i tècnic –11.759– i de
funcionaris de cossos docents no universitaris i
personal laboral del Departament
d’Educació
–27.433–, mentre que
l’Institut Català de Salut
haurà d’aprovar la seva
oferta d’ocupació pública
d’estabilització de 7.636

places abans de l’1 de juny
del 2022.
Els sindicats van qualificar-ho d’“històric” després d’anys de reivindicacions per reduir la temporalitat a les administracions. “Durant el 2021
hem convocat tres vagues
i hem fet les mobilitzacions més grans de l’Estat
per tenir un concurs de
mèrits. Sempre hem dit
que era possible”, va explicar la portaveu de la IAC,
Assumpta Barbens, mentre que el coordinador
d’àrea pública de CCOO,
Manel Pulido, va destacar
que “Funció Pública ha

Un moment de la reunió de la mesa de negociació ahir a la
Generalitat que va acabar amb l’acord ■ ETHAN LÓPEZ / ACN

complert la llei per reduir
la temporalitat per sota
del 8%” com marquen els
estàndards europeus, després de la sentència del
Tribunal de Justícia de la
Unió Europea (TJUE) del
març del 2020, que obria
la porta a sancionar els
abusos de les administracions.
Aquest primer acord

permetrà convocar un
79,3% de les places que es
volen regularitzar de les
59.000 que preveu el pla
del govern d’un total de
166.000 en situació d’interinatge i que s’ha d’acabar completant amb la
convocatòria d’una oferta
d’ocupació pública ordinària per a 12.200 treballadors. ■

El president aragonès, Javier Lambán, va respondre ahir a la consellera
Laura Vilagrà, que va
apuntar a la possibilitat de
presentar una candidatura pròpia pels Jocs d’hivern si no s’arriba a un
acord amb l’Aragó. I ho va
fer desafiant amb una proposta pròpia que, sosté, farà al Comitè Olímpic Espanyol. Aquesta, “per suposat”, no deixarà de banda
el Pirineu català i serà del
seu conjunt com un “projecte realment nacional”.
Lambán també va avisar
que el moment actual és
decisiu i va demanar unitat per no presentar una
candidatura “evocada a la
derrota”. Lambán, però,
no va dir que inicialment
acceptava la proposta i que
després se’n va desdir. ■

