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POLÍTICA AJORNAMENT ELECTORAL

La JEC va avalar l’a
ACORD · Per respondre a la petició
d’una llista, el 7 de gener la Junta
Electoral Central va citar el paràgraf del
decret del govern que preveia la
suspensió del 14-F per raons sanitàries
X. Miró / M. Piulachs
BARCELONA

La Junta Electoral Central
(JEC) va respondre a una
candidatura que es volia
presentar per Lleida que la
convocatòria del 14-F ja
preveia la possibilitat d’un
ajornament per motius sanitaris. De fet, responia a
la consulta de la candidatura lleidatana citant textualment el paràgraf del
decret de convocatòria
electoral del govern, que
preveia l’ajornament si la
crisi epidemiològica ho feia recomanable, un fet que
el gabinet jurídic del govern va considerar que
avalava a l’executiu com a
òrgan competent per
prendre la decisió.
La llista Suport Civil Català va sol·licitar a la JEC
que suspengués la recollida d’avals de les candidatures per la situació de la
pandèmia o, per contra,
que suspengués la convocatòria mateixa del 14-F.
En l’acord 10/2021 del 7
de gener, la JEC li respon
que no té competències
per “eximir” del requisit
de presentar els avals que
estableix la llei electoral
(Loreg) ni tan sols en les
circumstàncies derivades
de la pandèmia. Però, pel
que fa a la suspensió del
14-F, l’organisme recorda
a Suport Civil Català que el
mateix decret ja preveu
aquesta possibilitat. Tot
citant el paràgraf quart del
preàmbul del decret de
convocatòria del 14-F, la
JEC respon que “si per
raons derivades de la protecció del dret a la salut davant la situació d’emer-

gència sanitària provocada per la pandèmia generada per la Covid-19, el
desenvolupament del procés electoral no es pogués
dur a terme amb les garanties de salut pública necessàries, es podrà deixar
sense efectes aquesta convocatòria i ajornar la votació a una data posterior
que sí que les ofereixi”.
La posició de la JEC és
un dels arguments que inclou el gabinet jurídic del
govern per avalar l’ajornament. El gabinet considera que la resposta de la
JEC “suposa el reconeixement de la potestat discrecional de la qual disposa
l’òrgan convocant per deixar sense efectes la convocatòria”. De fet, un altre
dels arguments de l’executiu de Junts i ERC per defensar el decret d’ajornament del 14-F aprovat divendres és, precisament,
que la mateixa convocatòria del 21 de desembre ja
preveia la possibilitat de
deixar-la sense efecte per
raons de la pandèmia. I,
aleshores, el decret es va
aprovar sense que ningú el
portés als tribunals.
Precedent basc i gallec
L’informe del gabinet jurídic avala la suspensió pel
mateix procediment que
van utilitzar els governs
basc i gallec. Ja en situació
d’estat d’alarma –també
ho estem en l’actualitat
tot i que no hi hagi confinament domiciliari com
aleshores– els govern basc
i gallec van aprovar decrets que deixaven “sense
efecte” les seves pròpies
convocatòries perquè con-

Col·legi electoral a
Girona el 21-D del
2017. ■ QUIM PUIG

sideraven que no es donaven les “garanties degudes” per a la salut pública i
el dret al sufragi. La impossibilitat de continuar el
procés electoral per la
pandèmia es considerava
comparable a supòsits de
força major que incloïa la
llei i el decret basc també
preveia “insuficients” les
mesures adoptades.
I també els executius
del País Basc i Galícia van
optar per un nou decret de
convocatòria per a les eleccions del 12 de juliol. A
més, en aquest nou decret
aprovat el 18 de maig, justificaven la data per les millors previsions epidemiològiques i també preveien
una nova possible suspensió en cas que empitjorés
la pandèmia.

El gabinet jurídic cita
l’aval del dictamen de la
Comissió Jurídica Assessora del 17 de setembre a
una suspensió si es posa
“en qüestió el caràcter veritablement democràtic
de les eleccions” perquè
l’epidèmia desborda les
mesures previstes –la comissió recordava que en
54 dies entre la convocatòria i la celebració de la votació la situació pandèmia
pot canviar–. El “supòsit
fàctic” en què es va basar
la suspensió del govern
basc va ser precisament la
inexistència d’una alternativa perquè poguessin
votar els electors contagiats i aïllats en quarantena, tal com també sosté el
govern català. Però, precisament, els partits i enti-

tats que han recorregut
contra l’ajornament també l’han considerat una
conculcació del dret democràtic de votar.
La condició per l’ajornament, sostenia la comissió
jurídica, era que es proposés una nova data electoral, tal com recomana la
Comissió de Venècia i tal
com van fer govern basc i
gallec perquè, de fet, encara que la convocatòria
s’hagi “deixat sense efecte” formalment, es considera que ha estat ajornada.
En aquest sentit, el gabinet jurídic va aconsellar
al govern de “deixar sense
efecte” la convocatòria i
no pas “suspendre-la” o
“ajornar-la”. Pels juristes
de l’executiu català, la sus-

pensió o l’ajornament estrictes deixen en situació
d’ambigüitat els tràmits
electorals ja fets, de manera que no se sap quins es
mantenen inamovibles i
quins queden anul·lats. En
canvi, segons el gabinet,
“deixar sense efecte“ no
comporta suspendre el
procés iniciat i implica
anul·lar la convocatòria
amb l’obligació de fer-ne
una de nova. A més, permet de “ponderar” en la
nova convocatòria quins
tràmits es donen per bons
i quins cal reiniciar.
La comissió jurídica
també va avalar la signatura del vicepresident en absència del president de la
Generalitat, una potestat
que posa en dubte, per exemple, el lletrat del Parla-
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Si el Parlament català està segrestat pel Tribunal
Constitucional des que va prohibir debatre sobre l’autodeterminació, amb la sentència del 2015, ara sembla
que el govern s’ha abocat a la tutela del TSJC per la
convocatòria d’eleccions. Mentre uns culpen el PSC
d’enviar els seus satèl·lits a torpedinar l’ajornament de
les eleccions del 14-F al 30-M, ara ens expliquen que el

Decepció
Mayte Piulachs

decret 1/2021 és un nyap, que no el podia signar el vicepresident Aragonès i que en lloc d’un ajornament
s’ha fet una nova convocatòria, no pactada amb la resta de grups parlamentaris. No em crec que del centenar de juristes que té la Generalitat, ningú els alertés
d’això. I tant costava acordar tots els grups un ajornament per blindar-lo als tribunals?

ajornament
La fiscalia sosté
la reactivació
del 14-F
—————————————————————————————————

La Fiscalia Superior de Catalunya va comunicar ahir que
“es mostra favorable al manteniment de la mesura cautelar” acordada abans-d’ahir
pel TSJC amb la qual reactiva, cautelarment, les eleccions catalanes del 14 de febrer, en suspendre el decret
1/2021, en què el vicepresident deixava sense efecte
aquesta convocatòria a causa de la pandèmia de la Covid-19 i ajornava la votació
fins al 30 de maig. La mesura
cautelaríssima va ser sol·licitada per un particular i la formació Esquerra en Positiu. El
TSJC ha rebut sis demandes
perquè revoqui el decret de
suspensió electoral, que haurà de resoldre entre avui i demà, i el fons més endavant. El
fiscal del contenciós comparteix el criteri de la secció cinquena que, si no s’accepta
aquesta empara les eleccions
del 14-F ja no es podrien fer,
mentre que les del 30-M, sí.

ment, Antoni Bayona.
L’informe conclou finalment que el decret de
suspensió pot ser recorregut al Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya
(TSJC) i, fins i tot, suspès
cautelarment com ha passat, però veu “molt reduïda” la possibilitat que
prosperi si s’han seguit el
procediment, els informes
i hi coincideixen els partits parlamentaris –tots
van consensuar l’ajornament divendres i només el
PSC es va oposar a la nova
data del 30 de maig–. Això
sí, la decisió s’ha de justificar amb un informe de
l’autoritat sanitària i un altre de tècnic i jurídic que
ho avali tenint en compte
que no es tracta d’una decisió sanitària sinó electo-

ral.
Pic d’UCI a tocar del 14-F
Així, l’informe del passat
dia 15 de l’Agència de Salut Pública aprovat pel
Procicat assenyala que el
pic epidèmic s’assoliria
dies abans de l’inici de la
campanya electoral, però
el pic de “pressió assistencial a les UCI s’assoliria
pocs dies abans” del 14-F.
L’informe també preveu
les pròximes setmanes
una desprogramació d’assistència no Covid i “dedicació intensiva” dels recursos professionals a
atendre pacients Covid i a
mantenir el ritme de vacunacions, a més de pronosticar la “dificultat” de garantir “un rastreig òptim
per l’elevat nombre de

contagis”. Atenent a
aquest augment de contagis, Salut Pública no descarta que s’hagin d’adoptar mesures més restrictives durant la campanya i
la setmana de votació ni la
possibilitat que els contagis s’accelerin els pròxims
dies per les baixes temperatures, la impossibilitat
de tallar cadenes de contagi i l’extensió de la soca britànica del virus.
En darrer terme, l’informe tècnic i jurídic de la
direcció general de Processos Electorals conclou
que “el canvi d’escenari”
per la tercera onada de la
pandèmia “fa preveure un
greu impacte en les garanties democràtiques del
procés”, per la qual cosa
consideren “necessari un

ajornament de les eleccions”.
Avui, la secció cinquena
de la sala contenciosa administrativa del TSJC es
reunirà per deliberar si
manté la mesura cautelar
de suspendre el decret
1/2021, del 15 de gener
passat, que deixava sense
efecte les eleccions catalanes del 14-F per la pandèmia, i les ajornava fins al
30-M. No és clar que la sala
prengui avui una decisió,
tot i el seu compromís de
fer-ho el més aviat possible. I és que la campanya
electoral comença el 29 de
gener.
La Generalitat i la Fiscalia Superior de Catalunya tenen fins avui, a les
deu del matí, de termini
per presentar al TSJC les
al·legacions a la mesura
cautelar de reactivar les
eleccions del 14-F. La fiscalia ja va avançar ahir que
està d’acord a mantenir el
calendari del 14-F perquè
si se suspèn és impossible
de recuperar els terminis
que marca la Loreg —i per
tant deixar en paper mullat l’empara judicial demanada pels recurrents
sobre el seu dret de sufragi
vulnerat—, però si finalment el tribunal considera
que cal ajornar les eleccions al 30-M, els terminis
es poden complir.
Per altra banda, ahir es
van proclamar oficialment 33 candidatures per
al 14-F a les demarcacions
de Barcelona i Girona,
d’on queda fora el partit
animalista PACMA, que
va estar a punt d’obtenir
representació en eleccions passades. A més dels
partits al Parlament, també hi són el PNC de Pascal i
Primàries per la Independència i el xenòfob FNC.
Ahir el govern català també va demanar a la JEC
que ampliï el termini per
permetre de votar als electors residents a l’exterior. ■

Pedro Sánchez pressiona per tal que s’acabin celebrant les
autonòmiques el 14 de febrer ■ EFE

Sánchez exigeix
que es voti i un
govern nou “com
més aviat millor”
a Explicita que vol les eleccions el 14
de febrer a S’arrenglera amb el TSJC i

espera el president amb plens poders
David Portabella
MADRID

El govern espanyol s’havia
mogut en un pèndol que va
des del silenci de Salvador
Illa sobre la data de les
eleccions fins a la pressió
dels ministres Juan Carlos
Campo (Justícia) i José
Luis Ábalos (Transports)
alertant d’una “suspensió
de la democràcia” i “d’afectació a la netedat” si no es
votava el 14 de febrer i hi
havia un ajornament al 30
de maig per la pandèmia,
però el president espanyol
guardava silenci. Pedro
Sánchez va trencar ahir el
mutisme, va explicitar
que s’arrenglera amb el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i va exigir que els catalans votin i
tinguin un nou govern
“com més aviat millor”.
En el fòrum sobre fons
europeus, Sánchez va
apostar pel 14-F tot citant
Quim Torra. “Com a president del govern m’agradaria que aquesta crisi de governabilitat, que es va
obrir amb les declaracions
del president Torra quan
va dir que el govern estava
esgotat a Catalunya, es re-

solgués com més aviat millor i que els catalans puguin escollir un govern
que pugui abordar amb
plenes competències la
tasca de la recuperació
econòmica i del retrobament al qual estem convocats”, va dir. Sobre la data
del 30 de maig, Sánchez
avisa: “Desgraciadament
aquesta decisió presa pel

La frase

—————————————————————————————————

“M’agradaria que la
crisi de governabilitat
des que Torra diu que
el govern està esgotat
es resolgués aviat”
Pedro Sánchez

PRESIDENT ESPANYOL

govern de la Generalitat
no ha comptat amb el consens dels partits i ha tingut l’oposició de patronal i
sindicats, ha acabat al
TSJC i hem d’assumir la
decisió que prengui el
TSCJ.” Sánchez espera un
president “amb plenes facultats” i vol Catalunya
com “una de les principals
regions en l’avantguarda
de la recuperació”. ■
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Diputats de diversos partits i el president Roger Torrent parlen abans de començar, ahir al matí, la reunió de la Diputació Permanent ■ GUILLEM ROSET/ACN

Aragonès defensa el decret i
prega responsabilitat al TSJC

a Retreu a l’oposició que ningú qüestionés que el govern “no estigués habilitat a traslladar” la data
electoral a Els partits li exigeixen unes al·legacions per raons sanitàries a l’alçada
Jordi Alemany
BARCELONA

A vint-i-quatre hores perquè finalitzi avui, a les deu
del matí, el termini perquè
el govern presenti les al·legacions al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) amb l’objectiu
que validi el decret 1/2021
que convoca les eleccions
el 30 de maig, s’iniciava al
Parlament una nova compareixença dels consellers
a la Diputació Permanent
per retre comptes de la
gestió de la Covid-19. Sense que estigués inicialment previst, ho va fer
també el vicepresident
amb funcions de president, Pere Aragonès, per
defensar la validesa tècnica de la convocatòria i
per fer “una crida a la responsabilitat” a tots els po-

ders, “també el poder judicial”, per no allargar la situació d’incertesa ni “posar en qüestió el procés
electoral”.
Aragonès va assegurar:
“Batallarem fins al final
per defensar la data acordada, perquè estem convençuts que tenim la raó
sanitària”, i va avalar el
procés jurídic seguit “amb
un mecanisme calcat” al
que es va fer servir per
ajornar els comicis al País
Basc i Galícia seguint “estrictament i sense moure
un mil·límetre” els criteris
de la comissió jurídica assessora de la Generalitat.
Un cop mostrada la “preocupació, perplexitat i indignació” per la suspensió
cautelar del decret, també
va retreure a l’oposició que
a la taula de partits de divendres, quan es va acor-

El ‘modus operandi’ Costa i Borràs i la “doctrina Sabrià”

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

Era d’esperar que l’oposició
tornés a remarcar el nou capítol de desavinences entre
membres dels partits socis
de govern l’endemà que el vicepresident del Parlament
Josep Costa (JxCat) afirmés
en una piulada que “hauria de
dimitir algú” després de la
cautelar del TSJC”, ja que havia advertit mancances en els
informes dels departaments
de Salut i Exteriors. La diputada d’ERC Anna Caula ja li va
replicar a les xarxes el mateix

dia, però ahir el president del
grup parlamentari, Sergi Sabrià, hi va tornar en el torn de
rèplica a la intervenció del
conseller d’Interior, Miquel
Sàmper. “Si jo fos diputat de
JxCat i vostè conseller d’ERC,
ara sortiria aquí a fer veure
que el govern no té res a veure amb el meu grup parlamentari, buscant el rèdit
electoral”, va dir Sabrià. Ho va
definir com el “modus operandi Costa”, extensible a
Laura Borràs per haver pre-

sentat un decàleg de mesures per aplicar a les eleccions
“com si no fossin part del mateix executiu” i sabent que “el
90% de les coses o s’estan
fent o no es poden fer”.
El diputat de JxCat Francesc de Dalmases va replicar
qualificant la intervenció del
republicà “d’espai nerviós de
campanya” en què oferia la
“clàssica doctrina Sabrià,
que és acusar de deslleials i
de cínics en un acte de deslleialtat i cinisme”.

dar que s’havia de traslladar la data, “ningú va qüestionar que el govern no estigués habilitat per fer-ho”.
Hi va afegir que tampoc
havien posat en dubte el
dictamen jurídic conegut

des del setembre, tot fent
una crida a enfortir la cohesió per actuar amb màxima responsabilitat. Va
dir: “M’és molt difícil imaginar-me cridant a la participació el 14-F” mentre en

paral·lel es fixa un confinament més sever.
Unanimitat i al·legacions
El vicepresident va recordar que l’ajornament s’havia acordat per unanimi-

tat, i la data, per una àmplia majoria, només qüestionada pel PSC. Els socialistes ho van posar en dubte de nou quan Eva Granados va parlar d’“engany” a
la taula de partits, ja que es
parlava d’ajornar, però no
de “desconvocar-les”, fet
que “li atribueix unes competències per controlar el
procés electoral que no
té”, segons l’article 67.7 de
l’Estatut i el 4.6 de la llei de
presidència, va asseverar.
Per això considerava que
el decret semblava més
“una tupinada” en què el
candidat d’ERC desconvoca unes eleccions”, i va instar-lo a rectificar amb urgència. L’argument de
“nyap jurídic” també el va
emprar Carlos Carrizosa
(Cs), que va insistir, com
la presidenta de CatECP,
Jéssica Albiach, que cal esforçar-se a donar bons arguments basats en raons
sanitàries a les al·legacions que justifiquin
l’ajornament. El president de Cs, a més, va demanar als socialistes que
“no s’hi posin de perfil”.
Albiach, de la seva banda,
va lamentar que amb
aquest govern quan hi ha
diversos escenaris possibles “si esculls el pitjor,
sempre encertes”.
Qui també va posar en
dubte la unanimitat de la
decisió de l’ajornament va
ser el popular Alejandro
Fernández, ja que “no es
va votar res” i només es va
presentar “una decisió
presa” pel govern. Pel PP,
s’estava vivint “un nou episodi d’incompetència” i
“vergonya” que s’hauria
evitat consultant la Junta
Electoral Central (JEC),
però no ho van fer per voler l’“enfrontament estèril
i la xuleria preadolescent”. El diputat de la CUP
Vidal Aragonès va qualificar la mesura cautelar de
“manual” i va recomanar a
Aragonès que per les característiques de la sala es
prepari “dos decrets més”
per la setmana que ve. El
diputat va assegurar que
l’important era plantejarse “com garantir la vida i la
salut” no només per a unes
eleccions. ■

Les frases

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

“Seria incoherent
demanar més
restriccions i el 14-F
cridar a la mobilitat
per anar a les urnes”

“Facin bé les
al·legacions al TSJC i
vostès, senyors del
PSC, no s’hi posin de
perfil”

“S’assembla a una
tupinada, perquè al
final és el candidat
d’ERC desconvocant
unes eleccions”

“És un govern que
no sap governar, que
no ha sabut garantir
unes eleccions ni
ajornar-les”

“Com que la sala
és la que és, potser
hauria de tenir
preparats dos decrets
més”

“No van voler
consultar la JEC i
d’aquí ve el problema,
per l’enfrontament
estèril i la ‘xuleria’”

Pere Aragonès

Carlos Carrizosa

Eva Granados

Jéssica Albiach

Vidal Aragonès

Alejandro Fernández

VICEPRESIDENT DEL GOVERN

PRESIDENT DE CS

PORTAVEU DEL PSC

PRESIDENTA DE CATECP

DIPUTAT DE LA CUP

PRESIDENT DEL PP
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Els juristes que secunden la iniciativa, davant el col·legi d’advocats de Barcelona ■ OMNIUM CULTURAL

Un centenar de juristes
clamen per la solució legal
i política de l’amnistia
a August Gil Matamala, Pep Cruanyes i advocats dels presos polítics, entre els
qui fan costat a la demanda aLa iniciativa reforça l’estratègia d’Òmnium
Redacció
BARCELONA

197415-1235107Q

La campanya per aconseguir que es concedeixi
l’amnistia als líders polítics i dels moviments socials que van ser condemnats a més d’un segle de
presó per haver organitzat
el referèndum de l’1 d’Octubre ha arribat al món del
dret. Desenes de professionals del dret i les lleis s’han
unit en la campanya de juristes per l’amnistia que
ahir es va fer pública. Es

La frase

La xifra

“El suport del món
jurídic demostra que
l’amnistia només
depèn de la voluntat
política de Sánchez”

100

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VICEPRESIDENT ÒMNIUM

punts de recollida de signatures a favor de la llei d’amnistia hi ha a tot el país distribuïts per Òmnium.

tracta d’una iniciativa impulsada per Òmnium Cultural, que està portant la
campanya per l’amnistia
tant als balcons, a les pla-

ces i als professionals d’índole diversa com és possible. L’objectiu és una llei
que s’apliqui a totes les
persones represaliades pel

Marcel Mauri

procés.
La contribució que fan
els juristes a la iniciativa és
la d’aportar el seu coneixement tècnic per deixar
clar que, amb un punt de
vista legal, l’amnistia dels
presos és possible i encaixa perfectament amb la
Constitució espanyola.
Per posar de manifest el
seu compromís amb la iniciativa, un grup de juristes
es van trobar davant de la
porta principal del col·legi
d’advocats de Barcelona,
on van desplegar pancar-

tes amb el lema Amnistia,
fem-nos lliures. En aquesta trobada també es va filmar un vídeo divulgatiu en
què diversos dels professionals que fan costat a la
campanya proclamen en
forma d’eslògans les següents idees força: “Ens
cal una solució col·lectiva”,
“només és qüestió de voluntat política”, “conflicte
polític, solució política”.
Un dels advocats que fa
costat a la iniciativa és August Gil Matamala, veterà
lluitador per la defensa
dels drets humans de les
persones. La Comissió de
la Dignitat, amb Josep
Cruanyes i Pilar Rebaque,
també ha secundat la iniciativa, així com ho han fet
altres advocats de prestigi
com Laia Serra, Magda
Oranich i Iñaki Rivera, director de l’Observatori Penal.
També han fet costat a
la campanya alguns dels
advocats que van defensar
els acusats en el judici al
Tribunal Suprem. Andreu
Van den Eyde, Jordi Pina,
Olga Arderiu i Alex Solà en
són alguns, i així fins a
aplegar un centenar de
professionals del dret.
Com a conseqüència
d’aquesta iniciativa, el vicepresident d’Òmnium
Cultural, Marcel Mauri, es
va adreçar al PSOE per tal
que impulsi en el Congrés
l’aprovació de la llei d’amnistia. A criteri de Mauri,
“el suport del món jurídic
demostra que l’amnistia
només depèn de la voluntat política de Pedro Sánchez”.
La campanya per l’amnistia d’Òmnium va començar a la plaça Catalunya de Barcelona i continuarà arreu del país, on hi
ha un centenar de punts fixos on es pot signar a favor
de la llei. ■

El TGUE
desestima un
altre recurs
de Junqueras
Redacció
BRUSSEL·LES

El Tribunal General de la
Unió Europea (TGUE) va
declarar “inadmissible” el
recurs d’Oriol Junqueras
contra la negativa del president del Parlament Europeu, David Sassoli, a
adoptar mesures urgents
per confirmar la seva immunitat com a eurodiputat. El 2 de juliol del 2019,
Junqueras no va poder assistir a la primera sessió
plenària del Parlament Europeu després de les eleccions del 26 de maig
d’aquell mateix any perquè
estava en presó preventiva
i no se li havia concedit permís per jurar o acatar la
Constitució. Dos dies després,
l’eurodiputada
d’ERC Diana Riba va sol·licitar a Sassoli, en nom de
Junqueras, que adoptés
mesures per confirmar la
seva immunitat, una petició que a l’agost va ser denegada. La sentència de
l’octubre del 2019 condemnava Junqueras a tretze
anys de presó i tretze d’inhabilitació per a qualsevol
càrrec públic. Junqueras va
presentar recurs contra la
decisió de Sassoli, però ara
el TGUE resol que la negació de la sol·licitud de Junqueras no és un acte impugnable perquè el president del Parlament no està
obligat a adoptar aquestes
mesures. Així, desestima
l’al·legació de Junqueras,
segons la qual Sassoli estava obligat a protegir la seva
immunitat davant les autoritats espanyoles. ■

