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El jutjat de Figueres ha arxivat la causa oberta per 
desobediència contra l’alcaldessa de Roses, Montse 
Mindan, per haver donat suport a l’1-O, perquè no s’ha 
acreditat que col·laborés en el referèndum. 

ARXIVADA LA 
CAUSA PER L’1-O 
A ROSES 

Quatre anys després que el Govern interposés un 
recurs per “ingerències” de Madrid, el TC ha 
dictaminat que el govern espanyol no pot controlar la 
tramitació de les subvencions de la Generalitat. 

L’ESTAT NO POT 
FISCALITZAR LES 
SUBVENCIONS 

punt arribi el dictamen, la mesa obri-
rà un període de no més de tres dies 
hàbils perquè els grups puguin pre-
sentar-hi esmenes. Tot apunta, 
doncs, que la setmana que ve la llei es-
taria a punt per anar a ple. JxCat i 
ERC van avisar ahir, però, que els ter-
minis són molt justos i, per això, la 
votació final no ha entrat de moment 
a l’ordre del dia del 3 de maig 

Els dubtes al voltant de la via per 
investir Puigdemont a distància 
continuen sobre la taula. Fonts par-
lamentàries expliquen que caldria, 
a més, una reforma del reglament, 
que JxCat considera innecessària. I 
esperar a resoldre la tramitació de 
la llei podria implicar deixar els ter-
minis en mans del govern espanyol. 
Amb el 155, Rajoy haurà de signar-
la i el DOGC la publicarà “en un ter-
mini màxim de quinze dies”, segons 
es detalla a l’Estatut. Un termini 
que podria anar més enllà del 22 de 
maig si és que l’executiu estatal no 
decideix recórrer directament al 
TC perquè el tribunal la suspengui . 
De fet,la portaveu de JxCat, Elsa Ar-
tadi, va llançar una advertència des 
de 8TV: “No puc posar la mà al foc 
que hi haurà Govern abans del 22 de 
maig”, va dir, després de lamentar 
les “ingerències” de Pablo Llarena. 
Amb el vot de Comín, l’independen-
tisme té menys d’un mes per resol-
dre la investidura.e 

Les comissions tornen al 
Parlament sis mesos després

tes i reservades i la d’investigació 
sobre els atemptats del 17 d’agost a 
Barcelona i Cambrils, que el ple va 
acordar crear durant la sessió del 5 
d’abril. L’alcalde de Ripoll i diputat 
de JxCat, Jordi Munell, serà qui 
presidirà aquesta comissió, tal com 
va avançar ahir l’ACN. El president 
de la cambra catalana, Roger Tor-
rent, presidirà totes les sessions 
constitutives d’aquests òrgans, on 
també s’escolliran els seus presi-
dents i els membres que formaran 
cada una de les meses. La junta de 
portaveus de la setmana passada ja 
va acordar la composició de cada 
una de les comissions. 

Baixa activitat parlamentària 
Amb la dissolució del Parlament de 
l’octubre de l’any passat, l’activitat 
parlamentària es va aturar total-
ment, i fins al 17 de gener, quan es va 
constituir el Parlament, no es va re-
activar. Amb tot, bona part dels 
grups parlamentaris han denunciat 
que sense president de la Generali-
tat l’activitat a la cambra és molt li-
mitada, ja que, per exemple, no es 
poden constituir les comissions le-
gislatives, on s’hi debaten les inici-
atives legislatives de la cambra 
abans d’aprovar-se en ple. De fet, les 
últimes comissions legislatives que 
es van reunir van ser al mes de se-
tembre, com les d’ensenyament, in-
terior i agricultura. Set mesos des-
prés, encara no se n’ha pogut reunir 
cap altre i de moment continuaran 
paralitzades.e

El president del Parlament, Roger Torrent, i la resta de membres que formen la mesa i la 
junta de portaveus durant la reunió de la setmana passada. MANOLO GARCIA

El 26 d’octubre es va reunir l’última abans del 155

181 dies després, avui el Parlament 
tornarà a tenir comissions. La cam-
bra constituirà avui les comissions 
no legislatives, un pas més per recu-
perar part de l’activitat parlamentà-
ria. L’últim cop que es va reunir una 
comissió va ser el dia 26 d’octubre, 
tot just un dia abans que el govern 
espanyol apliqués l’article 155 amb 
què Mariano Rajoy va cessar tot el 
Govern i va dissoldre el Parlament 
per convocar les eleccions del 21 de 
desembre. Aquella última comissió 
d’ara fa mig any va ser la de l’esta-
tut dels diputats. 

Precisament, aquesta és una de 
les set comissions que es constitu-
iran avui després del ple d’aquest 
matí, que ha de servir per validar els 
decrets llei de pròrroga pressupos-
tària i de la paga extra dels funciona-
ris. La constitució de la comissió de 
l’estatut dels diputats servirà, per 
exemple, perquè els nous senadors 
autonòmics de designació parla-
mentària ja puguin ser nomenats en 
la pròxima sessió plenària. La res-
ta de comissions no legislatives 
–són les que ja estan creades pel re-
glament del Parlament o per llei– 
que es constituiran avui són la de 
control de l’actuació de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisu-
als (CCMA), la del Síndic de Greu-
ges, la de la Sindicatura de Comptes, 
la de peticions, la de matèries secre-
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Sànchez, castigat  
sense trucar a l’ANC
El diputat de JxCat empresonat a 
Soto del Real Jordi Sànchez va ex-
plicar ahir que el càstig que li han 
imposat per haver participat en la 
campanya del 21-D amb una grava-
ció de veu és que durant sis mesos 
no podrà parlar amb Núria Gui-
llaumes, gerent de l’ANC, a qui va 
enviar la gravació; que l’han canvi-
at de mòdul, i que ha d’estar 18 ho-
res diàries tancat a la cel·la, segons 
va explicar a Twitter. Tot i això, 
fonts penitenciàries van assegurar 
que el tuit “no s’ajusta a la veritat”. 
“Fa dos mesos a Jordi Sánchez se’l 
va canviar de mòdul i se’l va tras-
lladar a un altre de semblant. No és 
una cosa excepcional a la presó”, 
van precisar les fonts penitencià-
ries, que van assegurar que “du-
rant un mes va ser sancionat amb 
la privació de les activitats recre-
atives” però que “en cap cas ha si-
gut incomunicat”. Fonts de la de-
fensa del diputat van dir que la in-
formació enviada per institucions 
penitenciàries no fa res més que 
confirmar fil per randa el que ex-
plicava Sànchez al tuit, i que per-
dre les hores de pati equival a estar 
18 hores al dia dins de la cel·la. 

Exemple  
La comissió 
d’investigació 
dels 
atemptats és 
una de les que 
es crearan

Condició  
Sense 
investidura 
no es poden 
constituir 
comissions 
legislatives


