
Els partits defensen la renovació del TC després 

de la mort de García-Calvo 
El PSC veu impossible un pacte pels canvis al tribunal a causa de la 

situació precongressual del PP 

SERGI PICAZO 

EL PUNT, dimarts, 20 de maig de 2008 

 

La mort del magistrat Roberto García-Calvo va tornar a obrir el debat 

sobre la necessitat de renovar el Tribunal Constitucional. Aquesta va ser 

ahir la premissa bàsica del PSC, ERC i ICV. Els tres partits del govern van 

tornar a demanar l'execució immediata del canvi de magistrats a l'alt 

tribunal, que està pendent des del mes de desembre. Tanmateix, el 

portaveu del PSC, Miquel Iceta, va admetre que la situació 

precongressual del Partit Popular impedirà renovar l'organisme en els 

propers mesos. «Nosaltres, des de fa temps, som partidaris que es 

renovi el tribunal. La mort d'un magistrat ho posa una mica més en 

evidència», va dir Iceta. 

 

El soci de govern més contundent va ser Esquerra. El portaveu dels 

republicans al Congrés, Joan Ridao, creu que si no s'arriba a un acord per 

a la renovació total del Tribunal Constitucional (TC) «s'hauria de 

començar a estudiar la possibilitat de no reconèixer la seva legitimitat». 

La mort del jutge conservador, segons ell, «podria alterar la correlació de 

forces» en favor dels progressistes i això afectaria la sentència final 

sobre la constitucionalitat de l'Estatut. Per tant, es demostraria que «el 

tribunal és víctima d'una instrumentalització política». ERC va reclamar 

una «renovació profunda» i acordada més enllà del pacte entre el PP i el 

PSOE perquè si no, «mai no serà legítim». 



 

Sense el PP, però, la renovació del TC no serà possible, ja que els 

populars només volen substituir García-Calvo. A banda del moment 

precongressual del partit de Mariano Rajoy, el problema és que el PP té 

presentat un recurs contra la reforma del reglament del Senat que hauria 

de fer possible que la cambra alta proposés persones per ser elegides 

membres del TC. El president del PP a Catalunya, Daniel Sirera, va limitar-

se a dir que «la mort de García-Calvo no afectarà la decisió final sobre 

l'Estatut». Aquesta és la mateixa opinió d'Unió Democràtica. El secretari 

general d'UDC, Josep Maria Pelegrí, va defensar que «no hauria de tenir 

influència el fet que hi hagi una o altra persona al TC si creiem en el seu 

paper». 

 

La mort de García-Calvo, un dels membres del TC més obertament 

contraris a l'aprovació de l'Estatut, ha modificat els equilibris en la 

composició dels jutges que han de dictaminar sobre la norma. García-

Calvo va ser escollit magistrat del tribunal pel Congrés l'any 2001 a 

proposta del PP. La Generalitat, però, va presentar el 2006 una 

recusació contra ell per «falta d'imparcialitat» en relació amb el recurs 

del PP contra l'Estatut. Amb la seva absència, el sector conservador perd 

pes davant del sector progressista. 

LA LEGITIMITAT DEL TC 

Iniciativa per Catalunya vol superar els blocs i va insistir en «la necessitat 

de renovar a tots els membres del TC». El portaveu d'ICV-EUiA al 

Congrés, Joan Herrera, va assegurar que si l'alt tribunal vol recuperar la 

seva «autoritat» no hi ha cap altre camí que la renovació «total» i «a 

fons». Jordi Miralles, coordinador d'EUiA, va anar més enllà i va assegurar 

que «el millor equilibri de forces seria fotre fora tots els magistrats i 

compondre el tribunal de nou». 


