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Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 1,40
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 5.522
L’indicador hauria
d’estar per sota dels
1.000 contagis/dia

Dada anterior: 264
Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus

1,47

6.752

Pressupost
encarrilat

281

El president,
Pere
Aragonès, i
Jéssica
Albiach
formalitzant
l’acord ahir al
Palau de la
Generalitat
■ SÍLVIA JARDÍ
/ ACN

ACORD · Aragonès i Albiach escenifiquen el pacte del govern amb els comuns gestat
d’inici amb el preacord del novembre PUNTS · Inclou mesures fiscals, inversió en
trens, salut i habitatge COMPLIMENT · Seguiment en comissió cada tres mesos
Jordi Alemany
BARCELONA

Es tractava de formalitzar
el tràmit de l’acord entre el
govern de la Generalitat i
En Comú Podem (ECP)
després que en el ple del 23
de novembre escenifiquessin el preacord que va
permetre tirar endavant
la tramitació del pressupost. I és el que van fer ahir
el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la
presidenta dels comuns al
Parlament, Jéssica Albiach, en una trobada al
matí al Palau de la Generalitat en què van donar el
vistiplau a l’acord definitiu
pels comptes del 2022
amb l’absència del conseller d’Economia, Jaume
Giró.
Un acord gestat en
aquell ple, quan els comuns van retirar l’esmena
a la totalitat i es van abstenir en la votació després
de fracassar les negociacions de l’executiu amb el
socis d’investidura de la
CUP. Una jornada en què
els republicans, per salvar
el pressupost, van haver
d’assumir la torna d’haver
de canviar d’opinió i donar
suport al pressupost de
Barcelona d’Ada Colau.
L’incendi inicial provocat
amb els socis de govern de
Junts s’ha anat diluint
amb les setmanes fins a
presentar el document de
17 pàgines i que també
ahir s’aprovessin els dictàmens a la comissió d’Eco-
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—————————————————————————————————

físiques que tinguin la condició de grans tenidors.

—————————————————————————————————

milions per a obres, estudis i
avantprojectes de tramvia a
Tarragona, el Bages, la Costa
Brava, el Pirineu i l’Ebre.

es podria convocar el ple
d’aprovació definitiva del
pressupost perquè sigui vigent l’1 de gener.

nomia i Hisenda del Parlament per portar al ple de
dijous que ve la llei de pressupostos i de mesures fiscals i financeres amb l’abstenció dels comuns.
De fet, l’acord ja conclou que els d’Albiach es
comprometen a facilitar
les dues aprovacions si no
es modifiquen al ple a través d’esmenes per part
d’ERC i JxCat sense haver-les acordat amb ells
abans. D’aquesta manera
es reproduirà el pacte que
ja va segellar l’executiu
pels comptes del 2020,
aleshores amb Quim Torra de president i Aragonès
a la vicepresidència. En
aquella ocasió es va segellar en dues etapes: una sobre fiscalitat el desembre
del 2019 i una altra al gener sobre la despesa, que
es va concretar en el ple
d’aprovació el 24 d’abril.
Ara s’hi inclou la creació
d’una comissió de seguiment i avaluació integrada per tres membres del
govern i tres dels comuns
que s’ha de reunir cada
tres mesos. La comissió
també ha de prioritzar i

programar inversions previstes a 15 municipis amb
important incidència i pes
dels comuns, com ara el
Prat del Llobregat, Montcada, Badalona, Sant Feliu de Llobregat o l’Hospitalet.
Aquests són alguns dels
acords del document, deixant de banda els promoguts i esmenats pel govern,
com ara modificar l’IRPF
per a rendes baixes i l’ampliació a famílies monoparentals pel naixement o
l’adopció de fills o els supòsits de deduccions per lloguer d’habitatge.

Fiscalitat
b Projectes de llei el 2022
sobre l’impost a emissions
portuàries de grans vaixells i sobre activitats econòmiques que generen gasos destinats a un fons per
a la protecció de l’ambient
atmosfèric. Avantprojecte
de l’impost sobre aliments
ultraprocessats destinat a
un fons per donar suport a
explotacions sostenibles.
b Ampliar els subjectes
passius de l’impost a habitatges buits a les persones

Mobilitat
b Cinc milions per a les
obres del tramvia del
Camp de Tarragona; un
milió per a l’estudi per al
del Bages; 500.000 euros a
l’avantprojecte per al de la
Costa Brava; dues partides de 250.000 euros per
al de l’Ebre i el del Pirineu;
desplegament de rodalies
a Lleida i estudiar la millora dels serveis al Penedès.
b 49 milions per pacificar
l’N-II al Maresme.
b Compromís que la Generalitat no assumirà cap
cost pel Consorci Recreatiu Turístic de Vila-seca.
Salut
b Full de ruta per internalitzar el 061 Salut Respon.
b Augment de 80 milions
a la salut mental i addiccions i 233 nous referents
de benestar emocional.
b 100 milions per incrementar l’activitat quirúrgica i proves diagnòstiques d’àmbit hospitalari i
60 milions per a diagnòstics a l’atenció primària i
consultes externes hospitalàries.
b 50,5 milions per a
l’atenció pública de la salut bucodental.
b Telèfon de prevenció
del suïcidi al 061 i interacció amb el de Barcelona.
b Complement de productivitat al personal de
neteja als centres sanitaris durant la covid-19.

Habitatge
b En funció dels ingressos
arribar als 1.000 milions
en polítiques d’habitatge.
Destinar 60,9 milions de
l’Agència d’Habitatge a adquirir immobles pel sistema de tempteig i retracte i
80 milions a construir pisos per a lloguer social
b Impuls d’un nou Pacte
Nacional de l’Habitatge.
b Ajuts de fons europeus
per a la rehabilitació prioritzant barris vulnerables.
Polítiques socials
b Un cop feta la unificació
de la gestió de l’ingrés mínim vital i de la renda garantida de ciutadania, actualitzar en sis mesos l’indicador de renda de suficiència i crear un grup de
treball per ampliar els supòsits de la renda garantida.
b Reduir llistes d’espera a
les residències per a discapacitats i 10 milions per
ampliar places.
Educació
b Cobrir, a partir del curs
2022/2023, les reduccions d’un terç de la jornada per cura de fills o de fa-

miliars per mitges jornades.
b Ajuts a estudiants d’FP.
b Nomenaments per cobrir substitucions quatre
dies a la setmana.
b Nous professionals als
equips d’assessorament
psicopedagògic.

Reindustrialització
b Arribar als 76 milions
de dotació al Pacte Nacional per a la Indústria.
b 210 milions de l’Institut
Català de Finances per
ajudar projectes i empreses industrials.
b 65 milions a l’FP per donar resposta a noves necessitats de la indústria.
b Incentivar la contractació laboral de les persones
treballadores de la llar i de
les cures.
Energia
b La companyia energètica pública ha d’impulsar i
dinamitzar comunitats
energètiques.
b Suport tècnic i jurídic
de l’ACA als municipis per
a la gestió de l’aigua, inclosa la directa.
Llengua i cultura
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Poligonerisme
parlamentari
David Portabella

El Congrés és l’escenari d’un acte de l’esquerra pels 6 de
Saragossa i el diputat de Vox Manuel Mariscal hi va a
posar l’himne de la policia per l’altaveu. “Això ens llancen a Vallecas, això és boicot”, va dir ahir Mariscal camí
cap a l’escó amb una llamborda a la mà. A l’hemicicle,
Pablo Casado diu: “Què cony” i cita: “Nenes prostituïdes
a Balears” i “El nen d’una indultada que oculta agres-

sions sexuals” [Juana Rivas i no està provat] per parlar de Canet. Al Parlament, Carlos Carrizosa (Cs)
compara el cas i l’esperit d’Ermua (quan a Ermua mai
hi va anar ningú de Cs contra ETA). “En l’extrema dreta comença la degradació intel·lectual per les paraules i acaba en les idees”, adverteix José María Lassalle. El poligonerisme parlamentari és aquí.

JxCat rebaixa el to i apel·la a
recuperar l’esperit del 52%
a Canadell dona per bons els comptes, admet que ha provocat “certa fissura” i
vol reforçar la col·laboració amb la CUP a Reguant veu l’acord de “cartró pedra”
J.A.
BARCELONA

109989-1252062L

b Visió territorial per a
l’accés a la cultura.
b Increment del 26,6%
del pressupost a la secretaria de Política Lingüística: cinc milions per al doblatge i subtitulació, 27,7
milions per al Consorci
per a la Normalització Lingüística i el Termcat;
700.000 euros per afavorir el català en l’àmbit TIC;
1,3 milions d’euros per al
suport de les entitats de

foment del català.

Ordre públic
b Avaluar durant el 2022
la possible internalització
del 112.
b Càmeres a les llançadores de foam dels Mossos i
revisió dels protocols d’ús.
Reforçar la formació en
drets humans del cos.
b Reclamar el traspàs del
Seprona per integrar-se
als Agents Rurals. ■

De qualificar l’acord del
govern amb els comuns de
ser “el preludi del tripartit” durant el ple del passat
23 de novembre a defensar ahir en la comissió
d’Economia i Hisenda que
“són uns bons pressupostos de partida i els millors
de la història”. Així s’expressava el diputat de
JxCat Joan Canadell, que
exemplifica el canvi de to
de la formació respecte a
la formalització de l’acord
que fa dies va provocar que
demanessin la revisió del
pacte de legislatura amb
ERC. Canadell va admetre
que la tramitació havia generat “certa fissura, que
no trencament” en les relacions entre les formacions independentistes,
però va demanar “posarse les piles” per arribar a
tenir un estat independent.
Abans el diputat socialista Òscar Ordeig havia
preguntat si l’acord dels
comuns era amb ERC o el
govern i Canadell li va respondre que ja sabia que la

Les votacions del matí a la llei de pressupost en la comissió d’Economia ■ PARLAMENT

prioritat de Junts i del govern era pactar amb la
CUP per “mantenir l’esperit del 52%”, però que no
suposava una renúncia sinó que seguiran “intentant reforçar aquesta collaboració”.
Una apel·lació que es
produïa després que la diputada anticapitalista Eulàlia Reguant posés sobre
la taula que hi ha una alternativa per fer un “gir a l’esquerra” que estan “esperant des de l’inici de la legislatura” que deixés de
banda 40 anys de sociovergència i un “gir que
avanci cap el full de ruta

independentista”. La diputada va lamentar que
des del novembre s’hagués
apostat per un acord “de
brindis al sol” amb el comuns i de “política de cartró pedra, d’intercanvi de
cromos entre institucions” per facilitar les
aprovacions de pressupostos, retraient-los que aprovin els comptes dels Jocs
Olímpics d’hivern i del
“casino més gran d’Europa”.
El diputat d’ECP, Joan
Carles Gallego, va defensar l’acord “amb tot el govern” en què s’han “arremangat” per dotar el pres-

supost de “més contingut
social i de transformació
estratègica”, mentre el diputat d’ERC Josep Lluís
Salvadó destacava que es
tractava d’un pressupost
“participat” en què també
“hi ha petjades de la CUP”.
El projecte de llei es va
aprovar amb els vots de
JxCat i ERC, l’abstenció
dels comuns, i el vot en
contra de la resta. Inclou
31 esmenes de les 1.120
presentades. A la tarda es
va aprovar el projecte de
llei de mesures fiscals amb
idèntiques votacions i havent acceptat 56 de 803
esmenes. ■
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Campanya a
favor del 25%
de castellà
a les escoles

Tres consells de
l’audiovisual diuen
que la llei els ignora

Redacció
BARCELONA

a Catalunya, Andalusia i el País Valencià asseguren que el

projecte de llei que hi ha en marxa els resta competències
Redacció
BARCELONA

Els consells de l’audiovisual de Catalunya, Andalusia i el País Valencià han
fet un crit d’alerta perquè,
segons denuncien, la futura llei de l’audiovisual
aprovada al novembre pel
Consell de Ministres els
“ignora” i els deixa sense
competències sobre els
serveis televisius a petició
i les plataformes d’intercanvi, segons va remarcar
el president del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya (CAC), Roger Loppacher. En una roda de

179128-1251696L

premsa conjunta celebrada ahir, les tres autoritats
reguladores van lamentar
que el text no s’ajusta al
marc competencial autonòmic ni al nou ecosistema audiovisual, on cada
cop tenen més presència
els continguts en línia i
van subratllar que, si no es
corregeixen
aquestes
mancances, la futura llei
no podrà respondre als
reptes del sector ni garantir els drets de la ciutadania. A més, segons hi van
afegir, el text comportaria
retallar-los competències
en aspectes que consideren cabdals, com ara la

protecció dels menors, el
discurs d’odi, la publicitat
encoberta, la desinformació i la diversitat cultural
en les plataformes.
D’altra banda, els representants dels tres consells
van remarcar que s’ha vist
com l’“autoregulació” no
funciona i per això defensen que cal reforçar els
mecanismes de supervisió
i control dels compromisos d’autoregulació i el respecte de la normativa vigent. Els tres organismes
també van destacar la necessitat de fer extensible a
altres televisions públiques autonòmiques el fi-

El president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya,
Roger Loppacher, en una fotografia d’arxiu ■ EPA

nançament previst només
per a RTVE per part de les
plataformes d’intercanvis
i els serveis televisius a petició. Per tot plegat, van
demanar als partits que
facin els canvis necessaris
i que incorporin les al·lega-

cions que ja van presentar
en el seu moment els tres
organismes ara que continua la tramitació de la futura llei. No van entrar a
valorar els detalls de l’acord entre ERC i el govern
espanyol. ■

Una plataforma integrada
per dotze entitats facilitarà a les famílies formularis
per constatar si els centres educatius catalans
compleixen la quota lingüística del 25% de castellà, imposada pel TSJC. Així ho va manifestar ahir el
president d’Impuls Ciutadà (IC), José Domingo, durant la presentació de la
campanya. L’Assemblea
Escola Bilingüe serà l’encarregada de presentar les
peticions de les famílies
davant els tribunals i per a
això s’instal·laran carpes
informatives a tota la comunitat. En el cas dels
alumnes majors d’edat, serà l’entitat S’ha Acabat! la
que canalitzarà els formularis. També es demanen
diners per subvencionar la
campanya. ■
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les sentències sobre les aules hem decidit incrementar els recursos educatius,
i quina millor manera d’incrementar els recursos
educatius que amb mestres, perquè en aquelles
aules n’hi hagi dos alhora?”, va reflexionar.

El president, Pere Aragonès, secundat per representants d’entitats i associacions participants en la cimera, ahir al vespre a la Generalitat ■ ACN

Més inspeccions i dos docents
a les aules afectades pel 25%
a Aragonès anuncia una “ofensiva legislativa” com a resposta a la sentència del Suprem contra la
immersió lingüística a El president anima a manifestar-se demà en la protesta convocada per Som Escola
Emili Bella
BARCELONA

Les frases

Les famílies del Turó del Drac demanen respecte

“No només ens hi
juguem el futur de la
llengua, sinó el futur
de Catalunya tal com
l’hem entès fins ara”

CONSELLER D’EDUCACIÓ

L’Associació de Famílies
(AFA) de l’escola Turó del
Drac de Canet va demanar
ahir a partits, moviments,
col·lectius i entitats que no
converteixin el centre “en escenari d’enfrontaments polítics, debats identitaris i disputes lingüístiques”. L’endemà d’una sessió de control al
Parlament crispada centrada
en la immersió en què Ciutadans va comparar la situació
de Canet amb el terrorisme,
l’associació de famílies va de-

nunciar que se senten “utilitzades, difamades i tristes
perquè s’està generant un relat fals que no es correspon
amb l’ambient cohesionat
que es respira a la nostra escola”. Al comunicat, les famílies exigeixen “responsabilitat política a tots els partits,
especialment a aquells representants polítics que aquests
dies han fet declaracions incendiàries i falses sobre la
nostra escola”. També demanen als mitjans de comunica-

ció que no contribueixin a difondre un relat fals que “amenaça de trencar el clima de
bona convivència que sempre ha existit al centre” i desmenteixen que hi hagi cap
moviment d’assetjament,
aïllament i atac cap a cap
alumne. Igualment, destaquen que cap família els ha
traslladat mai, ni tampoc al
Consell Escolar, la necessitat
de revisar el projecte lingüístic aprovat per la comunitat
educativa del centre.

centre per assegurar-ne el
compliment. “Si la classe
de matemàtiques s’ha de
fer en català, cal garantir
que es faci en català”, va
exemplificar.
En paral·lel, davant la
situació excepcional que

viuen les escoles afectades
per una sentència o per
mesures cautelars sobre
l’obligatorietat de realitzar un 25% de classes en
castellà, el govern incrementarà els docents a les
aules en qüestió per pre-

servar el projecte lingüístic del centre. El conseller
del ram, Josep GonzàlezCambray, va explicar que
a les classes on la justícia
espanyola interfereixi, el
seu departament posarà
dos docents, mestres o

professors, alhora “per reforçar el projecte lingüístic existent”. Cada centre
decidirà “de quina manera
estaran presents a l’aula
acompanyant els alumnes”, va continuar. “Per
minimitzar l’impacte de

—————————————————————————————————

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

Més inspeccions, dos docents a les aules afectades
pel 25% de castellà i una
“ofensiva
legislativa”.
Aquesta és la resposta que
va anunciar ahir el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la imposició
de percentatges d’ensenyament de les llengües
pel Tribunal Suprem contra la immersió. En una
declaració institucional
després de reunir-se amb
una cinquantena d’entitats i associacions de l’àmbit cultural, social i lingüístic, Aragonès va anunciar que s’ha donat ordre
al cos d’inspectors de la
Generalitat en l’àmbit
educatiu perquè des d’avui mateix intensifiqui la
supervisió dels projectes
lingüístics vigents a cada

Pere Aragonès
PRESIDENT DE LA GENERALITAT
—————————————————————————————————

“L’aprenentatge
de les llengües
no va de
percentatges”
Josep Gonzàlez-Cambray

35 sentències en aplicació
Segons va detallar Gonzàlez-Cambray, des del 2005
s’han registrat 82 sentències al respecte. A partir
del 2015, 46, i, d’aquestes,
35 estan en aplicació i és
en aquests 35 centres
afectats on es reforçaran
els professors. “S’hi han
trobat els quatre consellers que m’han precedit”,
va recordar GonzàlezCambray. Educació també posarà en marxa al gener un pla de promoció de
l’ús de la llengua catalana
als centres amb l’ambició
d’arribar a les 4.500 escoles i instituts del país.
D’altra banda, per protegir el sistema dels atacs
judicials, el govern vol impulsar un desplegament
normatiu per refermar el
model educatiu català,
una “ofensiva legislativa”,
en paraules d’Aragonès,
de la qual, tanmateix, no
va avançar-ne els detalls.
“Ho farem buscant els
consensos socials i polítics
que històricament hi ha
hagut al voltant del català
en aquest país”, va assegurar, en un clar missatge al
PSC perquè no “abandoni” la immersió “en el moment en què el català necessita més polítiques que
el potenciïn i l’enforteixin”. De moment, els socialistes ja van votar dimecres al Parlament a favor
de les mocions del Partit
Popular i Ciutadans en defensa del 25% d’hores lectives en llengua castellana.
El president va fer la declaració al mateix saló
Sant Jordi del Palau de la
Generalitat, on s’havia celebrat durant dues hores
la segona cimera extraordinària sobre la llengua,
centrada a abordar la resposta a la situació a l’escola Turó del Drac de Canet
de Mar (Maresme).
Per tot plegat, Aragonès va instar la ciutadania
a manifestar-se per la defensa del català en la protesta convocada pel collectiu Som Escola demà a
Barcelona, a la qual acudirà personalment. “O ara o
mai, perquè ens hi juguem
el futur de la llengua, el futur del país”, va advertir el
president. ■
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El TSJC absol dos
vaguistes del 8-N
pel dret a reunió
a Garrobo i Fernández havien estat condemnats en
primera instància a Van tallar la ronda de Dalt a Barcelona
Jordi Panyella
BARCELONA

130091-1252940L

El dret a reunió dels ciutadans, si s’exerceix de manera no-violenta, ha de ser
respectat i garantit pels
tribunals de justícia.
Aquest és l’argument nuclear amb el qual la magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Roser Bach ha decidit
que cal absoldre dos independentistes que l’Audiència de Barcelona havia condemnat a un total
de quatre anys i mig de
presó pel delicte de desordres públics.

Vehicles atrapats en una de les protestes que hi va haver
durant la vaga general del 8 de novembre del 2017 ■ J.R./ARXIU

Els processats, Francesc Garrobo i Moisès Fernàndez, van ser jutjats per
la seva participació en el
tall de la ronda de Dalt de
Barcelona durant la vaga
general del 8 de novembre
del 2017 per protestar
contra l’empresonament
de Jordi Sànchez i Jordi
Cuixart. Van arribar a judici amb dos homes més,
que van ser absolts. A Garrobo se’l va condemnar a
tres anys i mig en aplicarse-li l’agreujant de reincidència.
En resoldre el recurs a
la seva sentència, la magistrada Roser Bach argumenta que el dret a reunió
dels ciutadans ha de ser
protegit sempre que es dugui a terme sense violència, com va passar en el tall
de la ronda. En aquella
protesta, Moisès Fernández sí que va tenir una
breu topada amb un motorista que va voler passar
per sobre del tap que feien
els manifestants a la via.
Per aquells fets va ser condemnat a pagar 360 euros
per un delicte de lesions i
una indemnització de
3.200 euros. ■

“Un mosso em va dir
que la ximpleria em
costaria 3.000 euros”
a Roger Aguayo

nega les acusacions
d’haver agredit un
policia a la C-17

Jordi Panyella

A Roger Aguayo l’acusació
particular dels Mossos
d’Esquadra, que l’acusen
d’agressió, li demana 4
anys de presó i més de
5.000 euros de multa. Ja
anava avisat per un dels
agents. “Quan em van detenir, un policia em va dir
que la ximpleria em costaria 3.000 euros.”
Això és el que va relatar
ahir Aguayo en el judici
que es fa contra ell pels incidents que hi va haver en
el tall de la carretera C-17
contra l’inici del judici als
líders del procés el 21 de
febrer del 2019.

Roger Aguayo, ahir
declarant en el judici ■ JPF

L’acusat va negar ahir
taxativament haver agredit cap agent i va relatar
que quan el van detenir va
quedar “molt sorprès”.
Persones que eren amb
Aguayo manifestant-se
van ratificar la versió de
l’acusat i van negar que
l’actitud dels que protestaven fos violenta. ■
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El PSC i els comuns
també mantenen
l’escó a Juvillà
a Una àmplia majoria parlamentària aprova el dictamen
David Pérez, diputat del PSC i membre de la comissió de l’Estatut del Diputat ■ ACN

que defensa que la sentència del diputat no és ferma
Emma Ansola
BARCELONA

868608-1250826L

La comissió de l’Estatut
del Diputat va aprovar
ahir, amb els vots d’ERC,
Junts, la CUP i també del
PSC i els comuns, el dictamen que defensa que el diputat de la CUP i secretari
tercer de la mesa del Parlament, Pau Juvillà, pugui
mantenir el seu escó al
Parlament, ja que la sentència del TSJC encara no
és ferma i l’afectat té previst presentar recurs al
Tribunal Suprem. El dictamen assenyala directament que, d’acord amb el
reglament de la cambra,
“no concorren cap de les
causes que comporta la
pèrdua de l’escó”. L’informe passarà ara al ple de la
setmana que ve per a la seva aprovació definitiva.
D’aquesta manera, el
Parlament intenta fer valer les seves competències
i sobre tot el seu reglament, que requereix que
la sentència sigui ferma
per poder suspendre un
diputat sempre que el delicte no sigui per corrupció. En aquest cas, Juvillà
va ser condemnat el dia 14
de desembre a sis mesos
d’inhabilitació i una multa
pel TSJC per un delicte de
desobediència quan es va
negar a despenjar uns llaços grocs que penjaven del
despatx de la CUP a la façana de l’ajuntament de
Lleida.
Reglament que és llei
Durant el debat a la comissió, el diputat del PSC David Pérez va defensar que
“el que ara toca és aplicar
el reglament que té rang de
llei”, confirmava. En el mateix sentit es va definir el
diputat dels comuns David
Cid, tot i que va voler mantenir distàncies amb altres
causes que puguin arribar
al Parlament, com ara la
que afecta la seva presidenta, Laura Borràs, quan
se li obri judici oral per un

suposat delicte de corrupció. “Ara no estem davant
d’aquest cas”, resumia.
Els diputats de Vox,
Ciutadans i el PP van defensar durant les seves intervencions la retirada immediata de l’escó a Juvillà
en entendre que la condemna ja l’inhabilita des
d’ara mateix. De fet, Cs ja
ha sol·licitat a la Junta
Electoral Central que així
ho exigeixi al Parlament.
Guanyar uns dies
Aquest pas permet frenar
de moment, i guanyar uns
dies, una inhabilitació que
tot indica es produirà un
cop la Junta Electoral Central reclami que s’executi
la sentència d’inhabilitació del TSJC, tal com va
passar amb el president
Torra. De fet, el Parlament
ha optat per actuar després que en el cas jurídic
de Torra el Suprem assenyalés que la competència
sobre el diputat és de l’administració electoral, alhora que indicava que el
Parlament no havia fet
res.
Les forces independentistes ahir van defensar
aquest primer pas com
una mesura de sobirania
del Parlament, però en
cap cas van definir-se a favor de desobeir cap sentencia ni resolució que finalment estableixi la pèrdua de l’escó de Juvillà. Així, aquest cop les forces independentistes
només
sembla que hauran guanyat uns dies a fer efectiva
la sentència, tal com ja va
passar en l’anterior legislatura quan es va retirar, a
petició de la junta electoral, l’escó al president Torra. Caldrà esperar, però, a
veure com es resol la presència aquest cop de dues
resolucions; la del Parlament, que s’aprovarà definitivament la setmana
que ve, i la de la Junta Electoral, que de moment només ha estat sol·licitada
per Cs. ■

