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El PDeCAT farà fora de la
militància qualsevol per-
sona que sigui candidata
“en una llista electoral di-
ferent” a la que presenti el
partit, tret que l’executiva
nacional autoritzi una ex-
cepció a petició de l’afec-
tat. És un dels principals
afegitons que es fan en la
proposta de ponència or-
ganitzativa que aquesta
setmana ha fet arribar als
associats, i a què ha tingut
accés El Punt Avui, un as-
pecte gens menor si es té
present que en les últimes
municipals encara es van
presentar llistes unitàries
sota el paraigua de Junts, i
que probablement en les
properes molts càrrecs lo-
cals hauran de triar entre
JxCat i PDeCAT. L’esbor-
rany, així, sembla allunyar
definitivament qualsevol
nou intent d’aproximació.

Com ja fixen els esta-
tuts vigents, pel fet d’estar
vinculat al PDeCAT no es
podrà tenir vinculació for-

mal ni ser càrrec electe per
cap altra formació. Això sí,
el text sí que preveu la do-
ble militància amb un al-
tre partit, però només si
aquest és “d’índole estric-
tament municipalista” i ve
arran d’alguna fórmula de
“suma o confluència” per
presentar-se plegats a les
municipals, amb la deno-
minació que acordin. De
fet, la ponència faculta ja
el consell nacional a crear,

si ho proposa l’executiva,
una “plataforma política
d’àmbit local” que es pre-
senti en coalició amb el
mateix PDeCAT en alguns
ajuntaments del país. Par-
tits com ERC, amb Acord
Municipal, o el PSC, amb
Progrés Municipal, ja fan
servir fórmules similars
per posar independents
ara sota el seu paraigua.

La ponència, com ja feia
ara, manté que pot apro-

var-se una federació amb
altres forces polítiques a
partir d’una consulta “pre-
ceptiva i vinculant” entre
els associats. Una even-
tual dissolució l’haurien
d’avalar un mínim de dos
terços en un congrés na-
cional extraordinari i mo-
nogràfic. L’esborrany, que
canvia el nom d’assemblea
nacional pel de congrés
nacional com a òrgan su-
prem, consagra una presi-

dència representativa i
una secretaria general ex-
ecutiva. Així mateix, pre-
veu una estructura basada
en les vuit vegueries i Bar-
celona, a més d’agrupa-
cions comarcals i de dis-
tricte. A l’Aran mantindrà
relació “preferent” amb
Convergència Democràti-
ca Aranesa, si bé perd la
JNC com a branca juvenil.
En l’àmbit sectorial, s’or-
ganitzarà en 16 àrees. Si
algun càrrec orgànic o ins-
titucional hi vol estar més
de 8 anys, amb un màxim
de 12, ho hauria d’aprovar
una majoria de dos terços
de l’òrgan competent.

L’esborrany –redactat
per una comissió de nou
persones, entre les quals
l’alcalde d’Igualada, Marc
Castells, el de Mollerussa,
Marc Solsona, la de Cale-
lla, Montserrat Candini, o
el d’Albinyana, Quim Nin–
s’obre ara a un període
d’esmenes, i es votarà en
l’assemblea extraordinà-
ria del 15 i 16 de maig, en
què es triarà també l’equip
que liderarà el partit. ■

a L’esborrany de ponència organitzativa només permetria una doble militància en cas de coalició
amb forces municipalistes a Es reserva l’opció de crear una “plataforma política” d’àmbit local
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El PDeCAT es proposa fer
fora qui vagi en altres llistes

David Bonvehí deixarà la presidència del PDeCAT en l’assemblea nacional del maig ■ ACN

El líder parlamentari del
PSC, Salvador Illa, va tit-
llar ahir de “falta de res-
pecte als catalans” que
més de dos mesos després
de les eleccions encara no
hi hagi nou executiu. “Por-
tem sis mesos de govern
en funcions, Catalunya no
es mereix aquesta situa-
ció”, lamentava, després
de reunir-se a Lleida amb
professionals sanitaris. El
candidat del PSC, primera
força el 14-F, va insistir a
reclamar als independen-
tistes que facin “un pas al
costat” si no es veuen ca-
paços d’entendre’s per for-
mar govern i permetin as-
sumir el lideratge “als que
tenen les idees clares” i sa-
ben “què convé” al país.
Segons Illa, el seu liderat-
ge s’encaminaria a formar
un govern d’esquerres
centrat en la recuperació
de l’economia, guanyar el
virus i “garantir que ningú
quedi enrere”. Ni el repu-
blicà Pere Aragonès, en un
acte al Prat, ni Catalunya
en Comú, que ahir va cele-
brar consell nacional, no
van fer, en canvi, referèn-
cies en públic a la situació
política catalana. ■

Illa insta ERCi
Junts a fer “un
pas al costat”
si no s’entenen

Redacció
BARCELONA

El Departament de Justí-
cia ha demanat al Ministe-
ri i a la sala de govern del
Tribunal Superior de Ca-
talunya (TSJC) de crear
un grup de treball per tal
de consensuar plegats els
nous jutjats que requereix
Catalunya per fer front a
l’augment de litigis que es
preveu per la crisi de la Co-
vid-19, especialment en
els jutjats social, mercan-
til i contenciós.

El Ministeri de Justícia i
el Consell General del Po-
der Judicial (CGPJ) van
acordar, el febrer passat,
que per aquest any s’hau-
rien de dotar seixanta uni-
tats judicials, deu de les
quals a Catalunya. L’any
passat per fer front a la
pandèmia se’n van apro-
var quatre però el govern
català va indicar que no te-
nia recursos per adaptar
els espais ni pagar els fun-
cionaris –assumeix la nò-
mina de 7.500 treballa-
dors i el manteniment de
cent edificis judicials–.
Des del Departament, que
dirigeix Capella, recorden
que el Ministeri encara els
deu 6,5 milions d’euros de
la posada en marxa de jut-

jats aprovats el 2019.
Amb tot, el 6 d’abril pas-

sat, Justícia va anunciar
l’inici de les obres de millo-
ra de l’edifici judicial
d’Arenys de Mar, amb un
pressupost d’1,6 milions
d’euros. I recordava que
entre 2017 i 2021, la Ge-
neralitat haurà posat en
marxa 22 nous jutjats
(tres de pendents) a tot
Catalunya, amb un cost de
14,2 milions d’euros, sen-
se cap aportació del go-
vern espanyol. Des de Jus-
tícia, també s’insisteix que
gràcies a l’esforç inversor
de la Generalitat, l’Estat
espanyol recapta cada any
a uns 60 milions d’euros
en taxes judicials a Catalu-
nya, que no s’inverteixen

al territori, ni als jutjats.
Per la seva part, la sala

de govern del TSJC ja ha
nomenat els seus dos re-
presentants en aquest
grup de treball, que ara ha
d’avalar el Ministeri, i in-
sisteix en la urgència de
crear trenta jutjats i divuit

places de magistrat.
A més de tornar a insis-

tir que les dues adminis-
tracions han d’arribar a
un acord, el TSJC veu in-
suficient la demanda del
Departament, de quatre
places de magistrat i sis
jutges d’adscripció territo-

rial (JAT), els quals — indi-
ca el TSJC— no implica la
creació d’òrgans uniperso-
nals en àmbits necessaris
per la crisi o pendents. Hi
afegeix que les places de
JAT quedaran desertes,
com ara passa amb vuit
del total de 30 que hi ha. ■

a  La consellera
Capella també insta el
Ministeri a pagar els
6,5 milions pendents
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Justícia vol pactar els nous
jutjats per la Covid-19

Una sala de vistes, de Barcelona, amb els micròfons protegits per la pandèmia ■ J. LOSADA
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es del 14 d’octubre del
2019, quan el Tribunal Su-
prem va condemnar a pe-
nes d’homicida els inde-

pendentistes catalans pel delicte de
sedició i malversació de fons –per
haver organitzat l’1-O i la declara-
ció d’independència unilateral i
suspesa pel mateix govern català–,
l’equip de professionals que treballa
amb el penalista Jordi Pina no ha
descansat ni un dia per demanar
l’empara del Tribunal Constitucio-
nal (TC) i preparar el camí per de-
nunciar la vulneració de drets fona-
mentals al Tribunal Europeu de
Drets Humans (TEDH) per als re-
presentants de Junts entre reixes:
els exconsellers Jordi Turull i Josep
Rull i l’expresident de l’ANC i exdi-
putat de Junts Jordi Sànchez. La
mostra d’aquesta gota malaia al tri-
bunal de garanties és que han pre-
sentat més de mitja dotzena de pe-
ticions d’empara a un tribunal que
ha fet l’orni, i sempre per unanimi-
tat. Fins ara. El TC va comunicar
divendres passat que ha desesti-
mat l’empara de Turull contra la
condemna de sedició. I les dues bo-
nes notícies són: que s’ha trencat la
unanimitat, amb set vots contra
l’empara i dos vots particulars, i
que la negativa finalment obre la
porta a l’exconseller per anar al Tri-
bunal d’Estrasburg.

Per què Jordi Turull
ha estat el primer?
Un motiu ha estat l’atzar: el procu-
rador del despatx Molins Defensa
Penal va presentar l’escrit de Turull
el primer dels tres al TC. I un segon
motiu és de fons: el Tribunal Cons-
titucional està encallat en la mane-
ra de resoldre la vulneració dels
drets socials, com la manifestació i
la llibertat d’expressió, que repre-
senten els líders de l’ANC i Òmni-
um, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart,

D

segons alguns juristes. Per això, el
TC ha endarrerit un mes més la re-
solució del recurs d’empara de Sàn-
chez. Els vots de Junts i ERC no
van ser suficients el març del 2018
perquè Jordi Turull fos proclamat
131è president de la Generalitat, i
l’endemà d’aquella votació el jutge
Llarena l’enviava a la presó amb els
seus companys de govern. Que ara
Turull sigui el primer dels presos
polítics a trucar a la porta d’Europa
és, en part, un reconeixement.

El vot particular
de dos magistrats
del TC és important?

Sí, i molt! Primer, perquè la falta
d’unitat del tribunal de garanties
d’Espanya evidencia que hi ha
dubtes. A més, hi ha hagut casos
en què el TEDH s’ha fonamentat
en el vot particular d’un magistrat
per donar la raó al demandant
contra l’Estat espanyol. Encara no

se sap el contingut del vot particu-
lar dels magistrats Juan Antonio
Xiol i María Luisa Balaguer. Si hi
expressen que el delicte de sedició
que actualment està redactat al
Codi Penal és ambigu i que les pe-
nes són desproporcionades, serà
un triomf per als presos polítics. I
si hi afegeixen que el Suprem en
va fer una interpretació expansiva
i difícil de preveure, podria supo-
sar la victòria a Europa. Força ju-
ristes a l’Estat espanyol han recla-
mat la reforma del delicte de sedi-
ció i el de rebel·lió, adormida pel
govern del PSOE.

Quantes vulneracions
es denuncien al TEDH?
Cinc vulneracions de drets hu-
mans: garanties processals (art. 6
CEDH), com ara vulneració del
dret al jutge predeterminat per la
llei, o a no ser discriminat per mo-
tius lingüístics i poder-se expressar
en català; dret fonamental a la lega-
litat (art. 7); dret fonamental a la
legalitat en relació amb els drets de
llibertat, reunió pacífica i llibertat
d’expressió per la insuficient taxa-
tivitat del tipus penal de la sedició;
el dret a la legalitat penal per apli-
cació analògica del delicte de sedi-
ció als fets enjudiciats, i el dret a la
legalitat penal per imposició d’una
pena desproporcionada. Si la pe-
tició d’empara presentada al TC
tenia cent pàgines, la demanda
al TEDH no superarà els tres folis,
tal com exigeix la normativa euro-
pea.

Què implica
la sentència?
Que el Tribunal d’Estrasburg doni
la raó a l’exconseller Turull no
anul·la la seva condemna. Obliga
l’Estat espanyol a repetir el judici
o a indemnitzar-lo per haver-li vul-
nerat drets. El hàndicap: podria tri-
gar anys a arribar-hi. ■

Turull, camí cap a Europa
NEGATIVA · El Tribunal Constitucional triga més d’un any a respondre la petició d’empara de l’exconseller de la Presidència,
després de ser condemnat a dotze anys de presó per sedició i malversació de fons, i la hi denega PREPARATS · La defensa
de l’exdiputat de Junts ultima la seva demanda al TEDH CLAU · La veu discrepant, ara, de dos magistrats del TC serà vital

2030
És l’any que Turull
compliria la condemna
que li va imposar el
Tribunal Suprem. En
concret, el 9 de febrer
del 2030, segons els
informes de Justícia

Mayte Piulachs
BARCELONA

L’exconseller Jordi Turull, en la seva compareixença a la comissió del Parlament, l’any passat ■ ACN
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