
Montilla fica cullerada al TC i hi posa el guardià 

de l'Estatut 
• Aja, president del Consell de Garanties, serà magistrat a proposta 

del PSOE 

• L'elecció és fruit d'un acord entre Zapatero i el cap de l'Executiu 

català 
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Un dels gestos que el president de la Generalitat, José Montilla, va 

reclamar a José Luis Rodríguez Zapatero per intentar recobrar la 

confiança dels catalans (i, de passada, algun vot) té nom i cognom: 

Eliseo Aja. El president ha aconseguit que el PSOE esculli el president del 

Consell de Garanties Estatutàries com a nou magistrat del Tribunal 

Constitucional (TC) en representació del Congrés dels Diputats. Aja és 

catedràtic de Dret Constitucional i fins ara la seva missió era avalar que 

les lleis aprovades pel Parlament s'ajustessin a l'Estatut i a la Constitució. 

 

Ja fa dies que Zapatero i Montilla havien elegit per a l'alt tribunal aquest 

expert en descentralització autonòmica. Van decidir fer-ho públic 

després de comprovar que el líder del PP, Mariano Rajoy, estava disposat 

a moure fitxa i substituir un dels seus candidats, l'exportaveu del Consell 

General del Poder Judicial Enrique López, pel catedràtic de Dret del 

Treball Francisco Pérez de los Cobos. 

 

D'aquesta manera s'ha aconseguit desbloquejar la renovació de quatre 

dels 12 magistrats (els que proposa el Senat), el mandat dels quals va 



caducar fa més de tres anys. Al novembre expira el mandat de tres 

membres més del Constitucional i falta també escollir el substitut de 

Roberto García-Calvo, que va morir el maig del 2008 i la plaça del qual 

segueix vacant des d'aleshores. La Constitució obliga a renovar-los per 

terços cada tres anys i, per evitar futurs bloquejos, no es descarta que 

els candidats que elegeixi ara el Senat tinguin un mandat més curt, de sis 

anys en comptes de nou. 

 

SENSIBILITAT CATALANA / Encara que va néixer a Santander, Aja està 

vinculat des de fa gairebé tres dècades a la Universitat de Barcelona. 

Fonts de la Generalitat asseguren que amb el seu càrrec al Tribunal 

Constitucional es garanteix la presència d'un magistrat amb sensibilitat 

catalana. En aquest cas, a més, s'asseguren que hi hagi un expert en 

Estatut, cosa que fins ara no passava. 

 

Amb l'elecció d'Aja decauen els dos candidats que havia presentat el 

Parlament perquè després fossin nomenats per la Cambra alta. Es 

tractava d'Antoni Rovira, que va ser adjunt al Defensor del Poble, i 

d'Encarna Roca, membre del Tribunal Suprem. Fonts socialistes 

consideren que en el cas de Rovira ha jugat en contra seu el fet d'haver 

estat proposat per CiU, i en el de Roca existien dubtes sobre la seva 

posició respecte a la reforma de la llei de l'avortament, un dels 

assumptes més delicats que l'alt tribunal té damunt la taula. 

 

Si el Tribunal Constitucional la considerés inconstitucional, estaria 

aplicant un correctiu molt fort a una de les normes estrella del Govern, i 

el líder del PSOE no està disposat a jugar-se-la avalant un candidat que 

després vagi per lliure com li va passar amb el magistrat Manuel Aragón. 



«Zapatero, aquesta vegada, ha mirat els noms amb lupa», asseguren 

fonts socialistes. 

 

La vicepresidenta primera del Govern, María Teresa Fernández de la 

Vega, va insistir ahir en la voluntat de l'Executiu d'acontentar els 

«legítims anhels» d'autogovern de Catalunya amb l'aplicació de la 

sentència de l'Estatut. De la Vega va subratllar que el Constitucional ha 

donat per bona «pràcticament» la totalitat del text i ha allunyat «els 

dubtes» que pogués suscitar. 

 


