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Laparàlisi del Parlamentmanté
congelada la renovació de 109 càrrecs
LaMesa encara no ha activat les comissions i el nou ple no té data

JULIO HURTADO
Barcelona

Paràlisi permanent? Es podria
dir que sí. La XIII legislatura
avança des del 12 de març sense
que hi hagi a la vista un segon ple
per investir un nou president de
la Generalitat. I mentre el Go
vern exerceix en funcions, es van
acumulant els dies que un cente
nar llarg de càrrecs públics que
han de ser nomenats pel Parla
ment prolonguen elmandatmal
grat que fa temps que ha vençut
el termini.
L’oposició ja ha posat el crit al

cel per aquesta llarga interinitat.
El grup de Ciutadans ha dema
nat que la Cambra catalana torni
a l’activitat commés aviatmillor,
i ha reclamat a la Mesa que fixi
sessions de control alGovern en

cara que estigui en funcions. De
moment, segons fonts de la pre
sidència del Parlament, no està
previst que es convoqui cap ple,
tot i que algunes comissions, al
marge de l’acció legislativa,
s’han de posar en marxa en apli
cació del reglament de la Cam
bra. És el cas de la de l’Estatut
dels Diputats, encarregada de
presentar les candidatures dels
vuit senadors de designació au
tonòmica que corresponen a Ca
talunya, que té de termini fins al
27 d’abril.
Però la demora en la majoria

dels nomenaments no és atribuï
ble només a l’actual aturada par
lamentària, sinó que ve de molt
més lluny. El Síndic de Greuges
exerceix en funcions des del
2019, i els membres del consell
de governde laCorporacióCata

lana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA) tenen el mandat cadu
cat (unameitat des del 2015 i l’al
tra des del 2018). Núria Llorach
n’és la presidenta en funcions
desdel junydel 2018, data enquè
va renunciar Brauli Duart.
A aquests càrrecs s’hi uneixen

una llarga llista de membres
d’organismes comara la Sindica
tura de Comptes, el Consell de
l’Audiovisual de Catalunya
(CAC) o el Consell de Garanties
Estatutàries, com també la cons
titució de la vintena de comissi
ons de seguiment que des del
Parlament han de supervisar la
gestió enmatèries comeducació,
sanitat, justícia, etcètera. I també
d’altres com la de control de la
CCMA,que té la funcióde vigilar
la tasca dels mitjans públics de
comunicació, un dels expedients

que desperten més controvèrsia
davant les denúncies d’ingerèn
cia del poder executiu a TV3 i
Catalunya Ràdio, que l’oposició
veu com la “corretja de trans
missió de les idees del Govern
independentista”, raó per la qual
planteja l’“exigència democràti
ca” de poder vetllar per la seva
neutralitat des del legislatiu.
Ja fa unes quantes legislatures,

des de la que va començar el
2015, que s’acumulen càrrecs
públics de designació parlamen
tària sense renovar, i en l’actual,
en què Laura Borràs presideix el
Parlament, la pugna entre Junts
per Catalunya i Esquerra Repu
blicana continua explicant part
d’aquesta paràlisi, però també hi
contribueix el fet que la polarit
zació ideològica dificulta el mí
nim consens necessari per arri
bar a acords que en alguns casos
requereixen necessàriament
majories qualificades de la Cam
bra que obliguen a trencar la di
nàmica de blocs entre indepen
dentistes i no independentistes.
Això va passar amb l’últim in

tent de renovar la presidència de
la CCMA, que l’octubre del 2018
Junts i ERC havien pactat ator
gar a Saül Gordillo i que després
d’un principi d’acord de tots els

grups parlamentaris es va acabar
desbaratant pel desmarcatge de
Ciutadans a causa d’unes polè
miques declaracions sobre la via
eslovena cap a la independència
–en què hi va haver morts– del
president Quim Torra.
El relleu del Síndic de Greu

ges, Rafael Ribó –el seu segon
mandat es va acabar el març del
2019–, potser és el que s’ha abor
dat més vegades i que ha acabat
tornant al calaix de les qüestions
pendents mentre el temps passa
i l’antic líder d’Iniciativa per Ca
talunya continua exercint el càr
rec en funcions. En el seu cas,
caldrien tres cinquenes parts de
la Cambra catalana per substitu
irlo, tot i que també podria re
nunciar i deixar que el Síndic ad
junt, segons preveu la llei, assu
mís la responsabilitat.c

Desdela legislaturaque
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elParlamentesveu
incapaçd’arribara
majoriesqualificades

QUIQUE GARCÍA / EFE

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, en el ple d’investidura del 30 demarç
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ElcandidatdelPSCalapresidèn
cia de la Generalitat, Salvador
Illa,no llança la tovallola i aprofi
ta les dificultats entre JxCat i
ERCperarribaraunacorddego
vern per insistir en la idea que el
PSC va guanyar les eleccions del
14 de febrer, que és hora d’obrir
“untempsnou”aCatalunya ique
té tota la legitimitat per presen
tarse a la investidura.
Illaveuels socisde l’actualGo

vernenfuncionsenun“atzucac”,
ja que “s’entossudeixen a repetir
el que ja ens va portar a un fra

càs”, vadir ahir enunaentrevista
aAntena3,perlaqualcosavaafe
gir que tornarà a demanar a la
presidenta del Parlament, Laura
Borràs, que li permeti presentar
se a la investidura, quan convo
qui una nova ronda de consultes
amb els grups després de la in
vestidura fallida protagonitzada
perPereAragonès.
Demoment, nohiha calendari

peraaquestanovaronda,peròno
seràaquestasetmana, jaqueBor
ràs vol veure primer com evolu
cionen les negociacions. “Li tor
naréa reiterar lamevadisposició
a intentar una investidura per

quènoésmomentd’eleccions si
nó d’un govern de servidors pú
blics”, va argumentar. I, segons
va garantir, farà “tot el possible”
per evitar una repetició dels co
micis.
Unes noves eleccions que no

tindrien lloc en qualsevol cas si
els postconvergentsmantenen la
disposició, expressada els últims
dies, a deixar governar els repu
blicans en minoria abans d’arri
bar a aquest extrem.
En aquest sentit, ahir es va ex

pressar la portaveu de la CUP al
Congrés, Mireia Vehí, que va dir
que la seva formació “no serà cap
problema” si els republicans op
ten finalment per un govern en
solitari. En canvi, els anticapita
listes no veurien de bon ull un
executiuentreERCiels comuns,
i no veuen “les condicions” per
formarne part. Amb tot, Vehí va
demanarresponsabilitataJuntsi
ERC, en una entrevista a La 2, i
els va apressar a estar a l’altura.c

Illa veu JxCat i ERC
en un “atzucac” i insisteix
a anar a la investidura JOAQUÍN VERAMadrid

L’ingrés a la presó dels assaltants
d’ultradreta del centre cultural
Blanquerna, la delegació del Go
vern a Madrid, en la Diada del
2013 es torna a endarrerir. L’Au
diència de Madrid va suspendre
ahir l’entrada a la presó dels con
demnats mentre es tramiten els
recursos que deu d’ells van pre
sentar davant el Tribunal Consti
tucional. Dosmés esperen l’infor
me del Tribunal Suprem sobre la
peticiód’indult i els altresdos res
tants són en parador desconegut i
pesasobreellsunaordredecercai
captura.Aquestamitjanits’acaba
vael terminidedeudieshàbilsper
a l’ingrés voluntari a lapresóper a

5 dels 14 assaltants. Fonts jurídi
ques apunten que l’execució de la
sentència està sent “molt comple
xa” perquè als 14 condemnats ja
se’ls havia requerit prèviament
l’ingrés voluntari a la presó però
semprehan fet al∙legacions.
El Suprem va emetre el juliol

del 2020unanova sentència, des
prés que el Tribunal Constitucio
nalanul∙léslaprimera, ielsvacon
demnar a penes d’entre 2 anys i 7
mesosdepresó i 2 anys i 9mesos.
Dos dels condemnats que van

veure suspesa l’entrada a la presó
són Manuel Andrino i Jesús Fer
nando Fernández, que integren
les llistes de la Falange per a les
eleccions madrilenyes del 4 de
maig.c

Els ultres deBlanquerna
eviten entrar a la presó


