
Montilla i Mas acorden proposar units el canvi del 

Constitucional 
• El tripartit impulsarà la renovació del TC amb mesures pròpies similars 

a les del Parlament 

• ERC irrita els socialistes i CiU al negar-se a firmar la resolució pactada, 

tot i que sí que la votarà 

SALVADOR SABRIÀ 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 28.04.10 

 

Si la possibilitat d’aconseguir un acord del Parlament tan ampli com es 

pugui en defensa de l’Estatut i plantar cara al Tribunal Constitucional 

passava per un pacte d’última hora entre el president José Montilla i el 

líder de l’oposició, Artur Mas, el primer no va dubtar a posar tota la 

voluntat política per fer possible l’entesa i va acceptar ahir, amb matisos, 

totes les demandes de CiU. Incloent-hi les possibilitats d’impulsar també 

al Congrés la reforma de la llei del Constitucional i «totes les accions a 

l’abast del Parlament» per aconseguir que l’alt tribunal «es declari 

incompetent» per sentenciar l’Estatut. 

 

Però quan ja hi havia acord sobre el contingut del text, va arribar l’últim 

sobresalt: ERC va anunciar que, encara que votaria a favor de la 

resolució, no la firmaria, i CiU es va negar a rubricar el text si no s’hi 

afegeixen els republicans. Montilla va mostrar a la nit a la cadena SER el 

seu convenciment que «després d’haver tancat un acord, Artur Mas, que 

és una persona de paraula, el complirà». 

 

CRIDA / Montilla va comparèixer davant la premsa després de presidir la 

reunió del Consell Executiu per subratllar que hi havia un acord entre el 



PSC, ICV i CiU sobre el contingut del text. També va destacar que amb el 

vot a favor d’ERC, el 80% del Parlament recolzaria una nova crida en 

defensa de l’Estatut amb mesures concretes per aconseguir-lo. Per 

aquest motiu, va apel·lar tant a la «responsabilitat» de CiU com d’ERC 

per deixar de banda «objectius legítims» de partit en favor dels de país. 

En tot cas, Montilla, sense desdenyar la importància de la desitjada 

declaració del Parlament, va anunciar una sèrie de mesures adoptades pel 

Govern català per impulsar la renovació del Constitucional. La primera és 

sol·licitar la convocatòria de la Comissió General de les Comunitats 

Autònomes del Senat perquè agilitzi les tramitació de les propostes de 

candidatures de quatre membres del Constitucional presentades pels 

parlaments autonòmics i que fa més de dos anys que estan pendents de 

resoldre. 

 

La segona és encarregar un dictamen sobre la situació jurídica del 

Constitucional per si la falta de renovació dels càrrecs pot afectar a 

l’hora de formular la sentència sobre l’Estatut. 

 

I, en tercer lloc, el Consell Executiu ha encarregat als senadors del Grup 

de l’Entesa al Senat (format pel PSC, ERC i ICV-EUiA) que presentin una 

proposició per reformar la llei del Constitucional que «impedeixi la 

prolongació forçosa del mandat dels magistrats del tribunal en els casos 

de bloqueig» en els processos de renovació. 

 

En definitiva, pràcticament els mateixos punts de la resolució que hauria 

d’aprovar el Parlament i que garanteixen que la majoria de mesures es 

posaran en marxa. 

 



Però la unitat del tripartit a l’hora de decidir les accions del Govern català 

es va esquerdar al Parlament en el moment de firmar la resolució. ERC no 

va atendre les demandes del president ni les dels portaveus del PSC i ICV 

i es va mantenir decidida a no rubricar el text. La portaveu republicana 

Anna Simó va justificar la seva actitud amb l’argument que ERC no va 

votar l’Estatut, considera que la via autonòmica està esgotada i no creu 

que tingui cap eficàcia canviar el Constitucional, ja que només serviria 

per allargar «l’agonia» de la sentència. Però, malgrat això, va insistir, 

votarien a favor de la resolució per afavorir la unitat. 

 

Davant aquesta actitud d’ERC, el president de CiU, Artur Mas, va dir que 

l’acord aconseguit amb Montilla perillava i va demanar al president que 

posés ordre al tripartit. 

 

Montilla va explicar que si CiU no firmava el text, el PSC no el posarà a 

votació, tot i que es va mostrar esperançat que això no passarà. També 

es va mostrar convençut d’aconseguir el suport del PSOE al Senat quan 

«es presenti una proposta concreta» de reforma del Constitucional. I, 

després de les declaracions de José Luis Rodríguez Zapatero contràries a 

aquest canvi legal, el president va apuntar que no es produirà una 

ruptura amb el PSOE però «pot ser» que no coincideixin. «Tot i que crec 

que no és desitjable i espero que no passi», va afegir. 

 

Montilla tampoc es va donar per al·ludit per la denúncia de campanyes 

de desprestigi del Constitucional, formulades per la seva presidenta, 

María Emilia Casas, i va advertir que «estaria bé» que aquest mateix 

tribunal «ajudi a fer que se’l respecti».  

 

 



 

Un acord de quatre punts 
 

ESTATUT CONSTITUCIONAL 

La proposta de resolució comença reafirmant la convicció que l’Estatut 

és «plenament constitucional» i que ha aconseguit la «màxima legitimació 

possible» a l’haver estat ratificat «per la ciutadania a la qual ha de 

servir». El primer punt també insta totes les institucions de l’Estat a 

«respectar-lo, complir-lo, fer-lo complir i desplegar-lo». 

 

RENOVACIÓ URGENT 

El text es dirigeix directament als presidents del Congrés i del Senat 

perquè traslladin als grups parlamentaris la «urgent i inexcusable» 

renovació dels magistrats amb el mandat caducat. En aquest punt es 

recorda, a més, que la Cambra baixa té encara pendent substituir el jutge 

desaparegut Roberto García-Calvo i la Cambra alta, quatre magistrats 

més, entre ells la presidenta, María Emilia Casas. 

 

TRIBUNAL INCOMPETENT 

El tercer punt del document subratlla els «cinc intents fallits de dictar 

sentència» per part del Constitucional. A partir d’aquí, conclou que «no 

està en condicions d’exercir les tasques constitucionalment assignades». 

El Parlament es compromet a promoure totes les accions al seu abast 

per aconseguir que el tribunal «es declari incompetent». 

 

REFORMA LEGAL 

Per acabar, aquesta declaració insta tots els grups catalans al Senat a 

proposar, en el termini màxim d’un mes, una reforma de la llei del 



Tribunal Constitucional per «impedir la prolongació forçosa» del mandat 

dels magistrats «en els casos de bloqueig dels corresponents processos 

de renovació dels seus membres». 


