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Borràs admet la violabilitat
de la cambra i demana unitat
a La presidenta aposta per enfortir el Parlament amb una llei electoral i la reforma del reglament
a Confirma que les prejubilacions han tingut un cost de 14 milions i que 55 persones se n’han beneficiat
E. Ansola
BARCELONA

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, és
“més conscient que fa un
any de les limitacions i de
les complexitats” de la gestió de la cambra, però també “del paper clau que juga
en la definició del seu horitzó nacional”, assegurava ahir en la compareixença per fer balanç del primer any al capdavant de la
cambra amb un resultat
agredolç.
Borràs, d’una banda, va
admetre que “no està satisfeta” un cop s’ha demostrat “l’extrema violabilitat” de les institucions catalanes, però també va donar valor a la seva feina al
capdavant de la institució,
ja fos per mantenir l’escó
del diputat de la CUP Pau
Juvillà o bé per millorar-ne
el funcionament intern,
en referència a la polèmica
dels triennis i les llicències
d’edat que fins l’any passat
cobraven els treballadors.
Pel que fa a les prejubi-
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lacions, Borràs afirmava
que ja es poden considerar
eliminats els permisos de
què han gaudit fins ara un
total de “55 persones amb
un cost de 14.399.822 euros des de l’any 2009 fins
al 2021”. Queda pendent

de tancar la negociació de
les 12 llicències que es van
concedir abans de la retirada, però que encara no
s’han executat. Mentrestant, els serveis jurídics
estudien com quedaran
les prejubilacions de les

La militància de la CUP
avala la nova direcció
a L’ equip encapçalat

per Sirvent ja havia
estat consensuat
prèviament

Redacció
BARCELONA

La militància de la CUP va
avalar amb un 85,15%
dels vots l’única candidatura que s’havia presentat
per formar part del nou secretariat nacional i que estava encapçalada per l’exdiputada Maria Sirvent,
que en aquesta legislatura
ha estat la mà dreta del secretari de la mesa Pau Juvillà i actualment del diputat Carles Riera, relleu de
Juvillà a la mesa.

L’exdiputada Maria Sirvent encapçalava l’única candidatura
que es va presentar al secretariat nacional ■ EPA

En aquesta votació només van participar un
28,87% dels militants
amb dret al vot, ja que es
tractava d’una candidatura única prèviament pactada entre els diversos sec-

tors de la CUP, per la qual
cosa la militància només
podia ratificar-la.
L’executiva del partit té
l’encàrrec de coordinar la
gestió política de la formació i entre els principals

més enllà que en el cas precedent en la defensa de la
seva sobirania. Però en paràmetres repressius l’Estat també ha anat molt
més enllà en la perversió
de l’ordenament jurídic”,
destacava la presidenta en
referència al paper que va
tenir en l’anterior legislatura l’expresident Roger
Torrent i el llavors secretari general de la cambra,
Xavier Muro, en la retirada de l’escó de l’expresident de la Generalitat,
Quim Torra, el 2020. És
per aquest motiu que la
presidenta reiterava la seva confiança en l’actual secretària general, Esther
Andreu. I no només pel
que fa al cas Juvillà, sinó
també per haver afrontat
l’encàrrec de posar fi al pagament de triennis i les llicencies d’edat.
Borràs va tornar a responsabilitzar com a únic
culpable de la situació la
repressió de l’Estat, i per
lluitar-hi va fer una crida a
la unitat dels 135 diputats. “No s’adonen que la
repressió de l’Estat no és
contra l’independentisme, sinó contra la democràcia”, lamentava. En
aquest sentit, i per enfortir jurídicament el paper
del Parlament, la presidenta també apostava per
tirar endavant la redacció
d’una nova llei electoral
amb sindicatura pròpia i la
reforma del reglament
que ja s’ha posat en marxa. ■

persones que actualment
les estan gaudint. Les dietes que cobren els diputats
continuen sent una batalla oberta i controvertida
sense solució a curt termini. Els mateixos parlamentaris continuen nego-

ciant un acord pel que fa al
cobrament de desplaçaments i la contribució a la
Seguretat Social.
Quant al cas Juvillà,
Borràs assegurava que “el
Parlament ha fet tots els
passos possibles per anar

reptes que haurà d’assumir a partir d’ara destaca
el calendari institucional i
electoral, on hi ha les eleccions municipals al centre
i “el repte de recuperar la
mobilització i l’organització per generar les bases
d’un nou embat nacional,
social i democràtic als Països Catalans”.
El nou secretariat nacional estarà integrat per
la candidatura col·lectiva
de Sirvent, que es presentava acompanyada de
Joan Ramon Sanz, Gemma Codina, Txus Magallon, Marta Gilabert, Albert Giménez, Laura Vega, Jordi Barbero, Quim
Soler, Ester Díaz i Edgar
Fernández, i les quatre
candidatures individuals
de Jaume Casals, Hug Lucchetti, Isa Chacón i Íñigo
Robredo.
Demà dissabte el nou
secretariat nacional es
presentarà públicament
des de Tarragona. ■

El TC avala l’Agència
de Protecció Social
de Catalunya
a Desestima el

recurs de Rajoy
contra la llei de
setembre del 2017
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El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimat el
recurs que va presentar el
govern espanyol de Mariano Rajoy el 2017 contra la
llei de l’‹gència de protecció social de Catalunya impulsada pel govern de Carles Puigdemont. El Constitucional la va suspendre
cautelarment en espera
de redactar la sentència
sobre el fons de la qüestió,

que ha resolt ara, segons
informava ahir l’agència
ACN. En el ple d’aquesta
setmana de l’alt tribunal
s’ha acordat declarar que
els preceptes de la norma
contra els quals va presentar recurs el govern espanyol no són inconstitucionals.
La ponent de la sentència ha estat la magistrada
María Luisa Balaguer.
Aquesta norma és una de
les tres lleis de desconnexió aprovades a principis
de setembre del 2017 per
la majoria independentista del Parlament i preveia
la creació d’una agència
que unifiqués i gestionés
les prestacions socials. ■

